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                                                           การน้อมน าศาสตร์พระราชาสูก่ารปฏิบตัิ 
 
 
1.1 “ศาสตร์พระราชา” ต าราแห่งชีวิต 
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”               
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ดังนี้  
  “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
รัฐมนตรี ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
  ในโอกาสนี้ ผมขออัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
อันมีใจความส าคัญ เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผมเห็นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึก 
และรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า 
  “ขอให้น้อมน าศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชด าริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง              
พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาส าหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบกิจการ และการปฏิบัติ 
หน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครอง
และเป็น “แสงสว่างน าทาง” ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ให้ปรึกษากัน หาข้อมูล   
ที่ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาล เหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรค
เหล่านั้น นอกจากจะเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังจะเป็นสิ่งที่ช่วย “เพิ่ม” ความสามารถให้กับเราทุกคนด้วย 
ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบ     
ก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญกุศลกับตนเองด้วย...” นะครับ 
  “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต าราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงาน ที่ท าให้
ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤติการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ สู่สายตา
ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้ เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถน้อมน าไปสู่การปฏิบัติได้           
เป็นอย่างดี 
 
1.2 23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9 
  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากการทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและการท างาน แก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย ผู้คน
ต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้           
ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตการท างาน
เป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถน าหลักการทรงงานของพระองค์          
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 
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1) จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
 ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ 

นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประ โยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย  

2) ระเบิดจากภายใน 
 จะท าการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ

และอยากท า ไม่ใช่การสั่งให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ ในการท างานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับ
ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 

3) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
 ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม แล้ว

เริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน เมื่อส าเร็จแล้วจึงค่อย ๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ 
ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือท าจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ท า ค่อย ๆ 
แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน 
มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ท าให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้...” 

4) ท าตามล าดับขั้น 
 เริ่มต้นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป ด้วย

ความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย... ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มต้น 
จากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  “การพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น 
ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด 
แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญ 
และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2517 

5) ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
 การพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ

ลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับ 
ให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของ
การพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 

6) ท างานแบบองค์รวม 
 ใช้วิธีคิดเพื่อการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ การมองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร   

ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
 



ค 

 

7) ไม่ติดต ารา 
 เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ 

ในต าราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนท าอะไรไม่ได้เลย 
สิ่งที่เราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 

8) รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
 ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่าย

และประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง            
โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “...ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก    
โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ...” 

9) ท าให้ง่าย 
 ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก 

ซบัซ้อน และที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเทศโดยรวม “ท าให้ง่าย” 
10) การมีส่วนร่วม 
 ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วม

แสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์ 
วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติ 
บริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 

11) ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า           

“...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร าคาญด้วยซ้ าว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่า
ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น 
มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...” 

12) บริการที่จุดเดียว 
 ทรงมีพระราชด าริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริการศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศ โดยใช้

หลักการ “การบริหารรวมที่จุดเดียว : ONE STOP SERVICE โดยทรงเน้นเรื่อง รู้รักสามัคคีและการร่วมมือ ร่วมแรง
ร่วมใจกัน ด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

13) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ 
เราด้วย 

14) ใช้อธรรมปราบอธรรม 
 ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข

ปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึม
สิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 



ง 

 

15) ปลูกป่าในใจคน 
 การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะท า 

“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และ               
จะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

16) ขาดทุนคืออะไร 
 หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” 

เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
17) การพึ่งพาตนเอง 
 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้

มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด 

18) พออยู่พอกิน 
 ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะ   

ที่ก้าวหน้าต่อไป 
19) เศรษฐกิจพอเพียง 
 เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัส ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต ให้ด าเนิน

ไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และ                 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 

20) ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
 ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มี

ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
21) ท างานอย่างมีความสุข 
 ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุข เราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุข เราจะชนะ สนุก

กับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท าประโยชน์ให้กับ
ผู้อ่ืน ก็สามารถท าได้ “...ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่น...” 

22) ความเพียร 
 การเริ่มต้นท างานหรือท าสิ่งใดนั้น อาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น 

ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายาม แม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่าย 
ก็จะตกเป็นอาหารปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 

23) รู้ รัก สามัคคี 

 รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 

 รัก คือ เม่ือเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือท า ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 

 สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 



จ 

 

 
พระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ 10 

 
 
 
 

“เราจะสบืสาน รักษา และตอ่ยอด และครองแผน่ดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชนส์ขุแหง่อาราราษฎรตลอดไป” 

 
 
 
 
  พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562  
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
 
 
 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  
3. มีงานท า – มีอาชีพ  
4. เป็นพลเมืองที่ดี  
 
 

 
 
 
 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
1.  ความรู้ความเข้าใจต่อชาตบิ้านเมือง  
2.  ยึดมั่นในศาสนา  
3.  มั่นคงในสถาบันกษตัริย์  
4.  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  
1.  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ด ี 
2. ปฏิบัติแต่สิง่ที่ชอบ สิ่งที่ดงีาม  
3.  ปฏิเสธสิ่งทีผ่ิด สิ่งที่ชั่ว  
4.  ช่วยกันสรา้งคนดีให้แก่บ้านเมือง  

 

3. มีงานท า – มีอาชีพ  
1.  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และเยาวชน รักงาน  

สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  
2.  การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างานเป็นและมีงานท า   

ในที่สุด  
3.  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว  

 

4. เป็นพลเมืองที่ดี  
1.  การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
2.  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  
3.  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ

ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 



ช 
 

สารประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน           
จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน เป็นแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560 – 
2579) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2558 – 
2563) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร และผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
จึงถือได้ว่าเป็นแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
ที่ก าหนด ซึ่งมีรายละเอียดประกอบให้ด้วย ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนา 
โครงการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้น าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติงานรายปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักเรียนต่อไป 
 
 
               
       (ดร.มานิตย์  ศรีพิทักษ์) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สารผู้อ านวยการ 
 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (พ.ศ.2564 - 2566) ของโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัด
ล าพูน ฉบับนี้ เกิดจากการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) แผนพัฒนาการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2558 – 2563) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร และ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  
 ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้จะเป็นแนวทางใน  
การพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้          
ทุกประการ 
 
 
 
       (นายมานัส  นพคุณ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
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ค าน า 
 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2519 และโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
ได้ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นั้น ส่งผลให้โรงเรียน 
ต้องเปลี่ยนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ฉบับปรับปรุง ก่อนสิ้นสุดตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  1 ปี ดังนั้นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (พ.ศ.2564 – 2566) ฉบับนี้จึงได้จัดท าขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้น  
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รายละเอียดในแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาชาติฉบับนี้ ประกอบด้วย ภาพรวมของโรงเรียน สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
การประเมินสถานภาพ/ ความพร้อมของโรงเรียน ทิศทางของโรงเรียน กลยุทธ์ และโครงการตามกรอบกลยุทธ์ 
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้บรรลุผล 
 ขอขอบคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาการศึกษาครั้งนี้ ให้ส าเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน                   
สู่มาตรฐานสากลต่อไป 
 
 

คณะผู้จัดท า 
                                                                                  กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 
 

สารบัญ 
 
 
 หน้า 
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ตอนที่ 1 บริบทโรงเรียน 1 
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 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 50 
 นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ 54 
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 มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60 
 แนวทางการด าเนนิโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 79 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับแผนกลยุทธ์และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา 

 

 
 
 



ตอนที่ 1 
บริบทโรงเรียน 

 

ตอนที ่1 ข้อมลูพื้นฐาน 
1.   ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน  
ตั้งอยู่เลขที่  426 ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  
  รหัสไปรษณีย์ 51000  
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
โทรศัพท์   053 - 525746  โทรสาร       053 - 525747 
E – mail  mail-jk@chakkham.ac.th   
website   www.chakkham.ac.th    
เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เนื้อที่   37 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา 
มีเขตพื้นที่บริการ 10 ต าบล ไดแ้ก่  

 ต าบลในเมือง      
 ต าบลเวียงยอง 
 ต าบลประตปู่า  
 ต าบลเหมืองง่า   
 ต าบลต้นธง 
 ต าบลป่าสัก    
 ต าบลมะเขือแจ้ 
 ต าบลริมปิง    
 ต าบลบ้านกลาง 
 ต าบลศรบีัวบาน 

 

ประวัติย่อของสถานศึกษา  
โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 เดิมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย 

บริเวณคณะสะดือเมือง ขณะนั้นมีชื่อว่า “โรงเรียนวิทยาคม” ตั้งอยู่ได้ประมาณ 17 – 18 ปี อาคารเรียน
ทรุดโทรม บริเวณคับแคบ เจ้าผู้ครองนครล าพูน คือ พลตรีมหาอ ามาตย์โทเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ จึงได้ประทาน
ที่ดินถนนสายล าพนู-ป่าซาง บ้านสันดอนรอม อ าเภอเมืองล าพูน ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 
ในปัจจุบัน พร้อมกับประทานเงินอีกจ านวน 4,000 บาท และได้รับงบประมาณจากทางราชการอีก 3,500 บาท  
จึงย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ ณ สถานที่ดังกล่าว และเปิดการสอน ณ ที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2466 
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ว่า 
“โรงเรียนจักรค าคณาทร” ตามพระนามของเจ้าผู้ครองนครล าพูน และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน 
 

mailto:mail-jk@chakkham.ac.th
http://www.chakkham.ac.th/
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 ต่อมาทางราชการเห็นว่าบริเวณโรงเรียนคับแคบ ขยายไม่ได้ จึงได้ย้ายมาสร้างที่บ้านหนองเส้ง               
ถนนเจริญราษฎร์ โดยจับจองที่ดิน ขอแบ่งซื้อจากราษฎร และได้รับความกรุณาจาก พลตรีมหาอ ามาตย์โท             
เจ้าจักรค าขจรศักดิ์ และเจ้าวรทัศน์ ณ ล าพูน คุณบรรจง - คุณพิกุล นวชัย บริจาคที่ดินสมทบรวมเนื้อที่ทั้งหมด 
37 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา เลขที่ 426 ถนนเจริญราษฎร์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เมื่อสร้างครั้งแรกมี
อาคารไม้ 2 ชั้น เพียงหลังเดียว (รื้อถอนออกไปแล้ว) และได้ย้ายนักเรียน พัสดุ ครุภัณฑ์ มาเรียน ณ สถานที่
แห่งใหม่นี้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2484 ซึ่งโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสถาปนา
โรงเรียนสืบมา 
 ปัจจุบนัโรงเรียนจักรค าคณาทร มีอาคารเป็นตึกถาวร 6 หลัง คอื 
 อาคาร 1  อาคารจักรค าขจรศักดิ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2521 เป็นที่ท าการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 อาคาร 2  อาคารเหมพินทุ์ไพจิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2520 เป็นที่ท าการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 อาคาร 3  อาคารอาทิตยราช สร้างเมื่อปี พ.ศ.2516 – 2517 เป็นที่ท าการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 อาคาร 4  อาคารพิศาลโสภาคุณ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2532 – 2533 เป็นที่ท าการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 อาคาร 5  อาคารอินทยงยศโชติ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2543 เป็นที่ท าการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 อาคาร 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นอาคารเรียนนักเรียนชั้น ม.ต้น 

อาคารจักรค าวิทยาคม สร้างเมื่อปี พ.ศ.2505 ใช้เป็นส านักงานของผู้อ านวยการและฝ่ายบริหาร 
 นอกจากนี้ก็มีอาคารประกอบหลายหลัง ได้แก่ หอประชุมบุรีรัตน์ หอประชุมดาราดิเรก อาคาร
อุตสาหกรรม อาคารคหกรรม อาคารดนตรีศึกษา อาคารศูนย์กีฬากรมสามัญ เรือนหลวงล้านนากาญจนาภิเษก 
หอสมุดเติมทองไชย อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ศูนย์วิชาการจักรค า 100 ปี อาคารจักรค า 115 ปี อาคารเกษตร 
อาคารลูกเสือ บ้านพักครู 7 หลัง  
 ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 เปิดสอนตั้งแต่ ม. 1 – ม. 6   

- ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จ านวน 42 ห้อง  
- ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6   จ านวน 42 ห้อง  
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 ตราประจ าโรงเรียน 
 

 
 
 
 

 รูปจักร  เป็นเครื่องหมายประจ าตระกูล ณ ล าพูน โดยเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ได้อนุญาต
ให้ใช้ตราประจ าตระกูลเป็นเครื่องหมายของโรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน  มีทั้งหมด 15 แฉก หมุนทวนเข็มนาฬิกา 

 สีประจ าโรงเรียน น้ าเงิน – เหลือง 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นสน 
 ปรัชญาการศึกษา  การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสงัคม 
 ค าขวัญของโรงเรียน สุวิชาโน ภวงัโหตุ   ผู้รู้ดีเปน็ผู้เจริญ 
 อักษรย่อ จ.ค. เป็นอักษรย่อจากพระนามของเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนคร

องค์สุดท้าย 
 อัตลักษณ ์ ลูกจักรค าฯ เป็นผูน้ า สร้างสรรค์สังคม 
 เอกลักษณ์ จักรค าฯ เป็นผูน้ าดา้นวชิาการ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  (Desirable Characteristics of Students) 
    เรียนดี    สามัคคี     มีวินัย    น้ าใจงาม 
 

  แผนผังโรงเรียน 
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2.   ข้อมูลผู้บริหาร 

1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ   นายมานัส นพคุณ 
   โทรศัพท ์ 087 - 1812048   

 วุฒิการศึกษาสงูสุด กษ.ม.   สาขา  การบริหารการศึกษา 
เร่ิมด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563  

2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 คน 
2.1) ชื่อ-สกุล  นายศรีวัย  โญกาศ                
 วุฒิการศึกษาสงูสุด กษ.ม.   โทรศัพท์ 086 – 1948040  
 รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  
  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
2.2) ชื่อ-สกุล  นางทิพย์อุบล    ศิริบูลย์                
 วุฒิการศึกษาสงูสุด รป.ม.   โทรศัพท์ 081 – 9338191  
 รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  กลุ่มงานบริหารบุคคล 
2.3) ชื่อ-สกุล  นายกฤษดา  วงศ์หล้า 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด กศ.ม.  โทรศัพท์ 081 – 1626732 
 รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

3.  ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ) 
 1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้สิ้น 3,116 คน 
 2) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชัน้ที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 14 241 288 529 37.79 

ม.2 14 218 306 524 37.43 

ม.3 14 241 290 531 37.93 

รวม ม.ต้น 42 700 884 1,584  

ม.4 14 196 310 506 36.14 

ม.5 14 223 295 518 37.00 

ม.6 14 193 315 508 36.29 

รวม ม.ปลาย 42 612 920 1,532  

รวมทั้งหมด 84 1,312 1,804 3,116  

 
 
 



4. ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 
1) ฝ่ายบริหาร 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา ต าแหน่ง 

1 นายมานัส นพคุณ 59 40 ผอ.เชี่ยวชาญ คบ. เกษตรศาสตร์ คม. บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ 59 25 ค.ศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย รป.ม. (M.P.A) การบริหารทั่วไป รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล 

3 นายศรีวัย โญกาศ     56 33 ค.ศ.3 ค.บ. พลศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

 2) ครูประจ าการและครูอัตราจ้าง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นางลัดดา นิมไพบูลย์วัฒน ์ 61 32 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.5, ม.6 15 

2 นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์ 60 36 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.3 15 

3 นางสุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์ 60 34 ค.ศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5, ม.6 15 

4 นางสาวศิริพรรณ ค ายอง 59 27 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.4 19 

5 นางพิณพร จันตาร ี 59 36 ค.ศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.5, ม.6 15 

6 นางชูศรี วงศ์วิวัฒน ์ 54 28 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.4 19 

7 นายแสวง ใจรังสี 54 26 ค.ศ.3 ศศ.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.4, ม.5 17 

8 นางปาจารยี ์ ปัญโญใหญ ่ 51 25 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.1 18 

9 นางสราทิพย ์ สีมาขจร 50 26 ค.ศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.1 21 

10 นางนฤชล พิมพ์สว่าง 48 15 ค.ศ.2 ศษ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.2 18 

11 นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวร 44 10 ค.ศ.2 ศศ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ม.4, ม.5 17 

12 นายจิรานนท ์ วิชัยค า 39 8 ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.2 21 

13 นายปรีชา มีแจ ้ 39 10 ค.ศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ม.5, ม.6 18 

14 นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์ 34 10 ค.ศ.2 ศษ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.3 18 

15 นางสาวสมัชชา ด้วงรัตน์ 27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.3 21 

16 นางสาวธัญลกัษณ ์ เกตุกิ่ง 23 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.1, ม.2 21 

 



 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นางพรสวรรค์ ศรีบุญเพ็ง 60 38 ค.ศ.3 วท.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. สถิติประยกุต ์ คณิตศาสตร์ ม.3 15 

2 นางนฤมล ศิรินันท์ 58 30 ค.ศ.3 กศ.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ ม.4, ม.6 21 

3 นายพรชัย สินธุปัน 56 30 ค.ศ.3 ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว  คณิตศาสตร์ ม.4 19 

4 นายปยิศักดิ ์ นาคช่วย 50 23 ค.ศ.2 ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา  คณิตศาสตร์ ม.2 18 

5 นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญ 46 24 ค.ศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.6 18 

6 นางรุ่งเรือง           อุดแจ่ม 42 15 ค.ศ.3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ ม.3 19 

7 นางภคนันท์         อักษรทับ 41 18 ค.ศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ ม.4 19 

8 นางพิชาพัชร์         กาฬภักด ี 39 16 ค.ศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. วิจัยและสถิติการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.5 18 

9 นางพิรานันท์        พรหมขัติแกว้ 39 16 ค.ศ.3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.4 18 

10 นางสาวจันทร์ประภา   เตจาค า 38 13 ค.ศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.2 19 

11 นางศิริวรรณ        ประภัสสรกุล 37 14 ค.ศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 20 

12 นางสาวสาวิตรี           ไชยเทพ 36 8 ค.ศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ ม.2 21 

13 นางสาวววิาหพ์ร         นามธง 35 11 ค.ศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา กศ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.6 19 

14 นายสิริพันธุ ์ จันทราศร ี 35 12 ค.ศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.4 19 

15 นางสาวณิชาภา          จันทร์เพ็ญ 40 17 ค.ศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ค.ม. วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.3 20 

16 นางสาวเชิญขวัญ        ปิงใจ 34 11 ค.ศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 20 

17 นางปฐวัลย์       กิตต ิ 32 9 ค.ศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.6 19 

18 นายชูศักดิ์            อุดอิ่นแกว้ 32 7 ค.ศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์  ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.2, ม.3 21 

19 นางสาวรัชนีกร       ค าบุญมา 27 3 ค.ศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ ม.5 20 

20 นายศุภกร พึ่งโต 28 5 ค.ศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.5 22 

21 นายสุพัฒน์พงษ ์ พรหมสวรรค์ 28 2 ค.ศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 19 

22 นางสาวกาญจนา ปันวาร ี 40 17 ค.ศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.6 18 

23 นางสุทธิพร   เกียรติวิภาค 41 17 ค.ศ.3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1, ม.2 19 

24 นางาสาวตรียามาศ อนุชัย 35 11 ค.ศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 18 

 
 



 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นางอ าภา เชียงค า 58 37 ค.ศ.3 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ม.3 18 

2 นายบุญชยั                กลิ่นอวล 58 34 ค.ศ.2 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี)  เคมี ม.5 13 

3 นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ 57 34 ค.ศ.2 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี)  เคมี ม.6 15 

4 นายธิติศักดิ ์          ข่าทิพยพ์าท ี 57 25 ค.ศ.3 กศ.บ. วิทยาศาสตร์กายภาพ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ม.1, ม.2, ม.3 16 

5 นางรุ้งเบญจา           สุปินราษฏร ์ 57 32 ค.ศ 2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ม.2 18 

6 นางณภัค ฐิติมนัส 53 27 ค.ศ.3 วท.บ. ชีววิทยา วท.ม. พันธุศาสตร์ ชีววิทยา ม.2, ม.5, ม.6 20 

7 นางสาวสุภาวด ี ศรีบุรี 53 26 ค.ศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ – เกษตร กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา ม.4 18 

8 นางธัญญา ไม่มีทุกข์ 50 27 ค.ศ.3 ค.บ. ชีววิทยา  ชีววิทยา ม.2, ม.6 20 

9 นายระนอง ส่องศรี 49 25 ค.ศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ฟิสิกส์ ม.4, ม.6 19 

10 นางจิราวรรณ ธรรมยศ       49 25 ค.ศ.3 ค.บ. ชีววิทยา  ชีววิทยา ม.1, ม.6 18 

11 นางปัณณิกา แก้วกาศ 49 25 ค.ศ.3 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.ม. การสอนชวีวิทยา ชีววิทยา ม.3, ม.5 17 

12 นายพิชิต ค าบุรี  49 26 ค.ศ.2 ค.บ. ชีววิทยา วท.ม. ชีววิทยาศึกษา ชีววิทยา ม.5, ม.6 15 

13 นางสาวจารุนยี ์ ใจแจ่ม 49 24 ค.ศ.3 วท.บ. เคม ี  เคมี ม.6 19 

14 นางจารุวรรณ ชมเดช 48 24 ค.ศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ ม.5 15 

15 นางกัลยา จันทรา 48 26 ค.ศ.3 ค.บ. เคมี  เคมี ม.2, ม.4 17 

16 นางอมรรัตน ์ ตันไชย 48 26 ค.ศ.3 ค.บ. ชีววิทยา  ชีววิทยา ม.2, ม.6 17 

17 นางชลธิกาญจน ์ จินาจันทร ์ 44 23 ค.ศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ม.2 18 

18 นางผกาพรรณ อินปั๋นแกว้ 42 21 ค.ศ.2 วท.บ. เคมี  เคมี ม.2, ม.5 19 

19 นางสาวธิดาพร อัมรากูล 40 16 ค.ศ.2 ศษ.บ. ฟิสิกส ์ ศษ.ม. การวัดผลและประเมินผล 
        ทางการศึกษา 

ฟิสิกส์ ม.4 18 

20 นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกูล 39 17 ค.ศ.3 วท.บ. ฟิสิกส ์ วท.ม. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ ม.5 , ดาราศาสตร์ม.ปลาย 17 

21 นายเสฐียรพงษ ์ จีนมะน ี 39 9 ค.ศ.2 ค.บ. ชีววิทยา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ชีววิทยา ม.1, ม.3, ม.5 19 

22 นางธิดา ฮาวปินใจ 38 8 ค.ศ.2 ศษ.บ. เคมี ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี ม.3, ม.5 21 

23 นางสาวนิตยา มะโนค า 36 13 ค.ศ.2 วท.บ. เคมี วท.ม. เคมี เคมี ม.4 20 

24 นางสาวปุรวดา สุใจยา 35 8 ค.ศ.2 วท.บ. ชีววิทยาประยกุต ์ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา ม.1, ม.4 18 

 
 



 
 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

25 นายวิฑูรย ์ สุธรรม 35 12 ค.ศ.2 วท.บ. ฟิสิกส ์  ฟิสิกส์ ม.6 19 

26 นางสาวณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม 33 7 ค.ศ.2 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5, ม.6 18 

27 นางสาวนิภาพร ภูมิภ ู 29 4 คศ.1 วท.บ. ชีววิทยา ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา ม.2, ม.4, ม.5 , ม.6 21 

28 นางสาวณัฐธิดา นันต๊ะแก้ว 28 4 คศ.1 วท.บ. เคมี ศษ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลย ี

เคมี ม.1, ม.4, ม.5 22 

29 นายปพนสรรค์ ปวนเปี้ย 28 4 ค.ศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ ม.5 , ดาราศาสตร์ม.ปลาย 17 

30 นางสาวกฤตยิาภรณ์ สิทธิตัน 27 4 ค.ศ.1 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)  ชีววิทยา ม.3 ม.4 ม.6 21 

31 นางสาวณัฐกานต ์ กาบศรี 29 4 ค.ศ.1 ค.บ. เคมี  เคมี ม.1, ม.2, ม.4 19 

32 นางสาวธันยพร ศรีวิชัย 26 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. เคมี ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ เคมี ม.3, ม.6 19 

33 นางสาวศิรินทิพย ์ ทองขาว 24 8 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ ม.6 19 

34 นายวส ุ รัตนพงค์ 29 5 ครูอัตราจ้าง วท.บ.วัสดุศาสตร์  ฟิสิกส์ ม.4 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยวงศ์ 60 27 ค.ศ.3 บธ.บ. บริหารธุรกิจ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
        สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา ม.4 
ประชากรและสิ่งแวดล้อม ม.5 

19 

2 นางสาวสุรางค์ รมหิรัญ 60 26 ค.ศ.3 ศษ.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.6 19 

3 นางมันทนา ทาหน่อทอง 58 38 ค.ศ.2 ศษ.บ. สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์  ม.3 
กฎหมายที่ควรรู้  ม.4 

19 

4 นางผ่องศรี มณีขัติย์ 58 33 ค.ศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา ม.6 19 

5 นางรัตนา จารุจุณาวงศ์ 56 29 ค.ศ.3 ศษ.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา ม.4 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.6 

19 

6 นายกฤษดา วงศ์หล้า 55 27 ค.ศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ม.5 17 

7 นางสาวโปรยทอง แซ่แต้  52 26 ค.ศ.2 ศษ.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 
สังคมศึกษา ม.5 

26 

8 นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ 49 14 ค.ศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา ค.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา ม.2 
อาเซียน ม.6 

21 

9 นางประภัสสร พรมค าตัน 40 8 ค.ศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การศึกษาสังคมศึกษา สังคมศึกษา  ม.5 
ประวัติศาสตร์ ม.2 

22 

10 นายณัชนนท ์ แสนศรี 35 10 ค.ศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและ 
        การจัดการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ม.1 
อาเซียน ม.6 

26 

11 นายสหัสนัยน ์ จิตรกุล 35 11 ค.ศ.2 ศษ.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.5 23 

12 นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร ์ 34 7 ค.ศ.2 บธ.บ. การจัดการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ม.4, ม.6 23 

13 ว่าที่ ร.ต. กิตติชยั ตั้งตรง 32 4 ค.ศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา ม.3 
ภูมิศาสตร์กายภาพ ม4/9 

23 

14 นางสาวธัญกมล       บุญยะสิงห ์ 28 3 ค.ศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา ม.1 
วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 

23 

15 นายเศรษฐ ์ ตุ่นมานะ 26 1 ปี        ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์ ม.1 
สังคมศึกษาม.3 

23 

16 นายศรายุทธ ใจพล 24 11 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา ม.3 
ประวัติศาสตร์อเมริกา ม.5 

20 

 



 
  
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นายพีรพล พรหมมินทร์ 57 35 ค.ศ.3 ศษ.บ. บริหารการศึกษา  สุขศึกษา ม.6  
ว่ายน้ า ม.3 

19 

2 นางสาวมณีรักษ์         เอ็นเมืองเหล็ก 44 16 ค.ศ.3 วท.บ. พลศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษา ม.4  
ว่ายน้ า ม.1, ม.2 

21 

3 ว่าที่ร.ต.กมลศิษฐ์     ชลมนัสสรณ์ 41 14 ค.ศ.2 ค.บ. พลศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษา ม.3  
ว่ายน้ า ม.1, ม.2 

21 

4 นายนิวัฒน ์ ไววุฒ ิ 38 9 ค.ศ.2 ศษ.บ. พลศึกษา  สุขศึกษา ม.5 
การสร้างผลงานด้านกีฬา ม.6 

20 

5 นายธนา กัณทวีชัย 37 7 ค.ศ.1 ค.บ. พลศึกษา  สุขศึกษา ม.1 
สร้างเสริมสมรรถภาพฯ ม.1 
ว่ายน้ า ม.3 

21 

6 นายธนกฤต บุญทาจันทร ์ 35 3 ค.ศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา  พลศึกษา ม.2  
สร้างเสริมสมรรถภาพฯ ม.3 

19 

7 นายศิวรินทร์ แสงผ้ึง 31 7 พนักงานราชการ ค.บ. พลศึกษา  สุขศึกษา ม.2 
ผู้น ากิจกรรมนันทนาการ ม.6 

20 

8 นายอธิพงษ ์ ไชยวงค์ 25 2 ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

 พลศึกษา ม.3 
การจัดการแข่งขัน ม.6 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นายเชาว ์ อุปปินใจ 60 26 ค.ศ.2 ค.บ. วิชาเอก ศิลปศึกษา            
วิชาโท พละศึกษา 

ปริญญาตร ีสาขาทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ ม.3, ม.5 12 

2 นายวสันต ์ วีระโพธิ ์ 57 34 ค.ศ.3 ค.บ. วิชาเอกดนตรีศึกษา ปริญญาตร.ีสาขาดนตรี ดนตรี ม.2 17 

3 นางอัญชลี หม่องพะสั่น 56 34 ค.ศ.2 ค.บ. วิชาเอกดนตรีการศึกษา ศษ.ม. สาขาจิตวิทยาการศึกษา ดนตรี ม.6 17 

4 นายไกรสร วงศ์วิวัฒน ์ 55 29 ค.ศ.3 กศ.บ.วิชาเอกดนตรีไทย ปริญญาตร ีสาขาดนตรีไทย ดนตรี ม.3 17 

5 นางสุภารัตน์ วังพฤกษ ์ 50 27 ค.ศ.3 ค.บ. วิชาเอกศิลปศึกษา ปริญญาตร ีสาขาศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ม.4, ม.5 16 

6 นายอุเทน ศรีตระกูลวงศ์  44 19 ค.ศ.2 ค.บ. วิชาเอกดนตรีศึกษา ปริญญาตร ีสาขาดนตรีศึกษา ดนตรี ม.1  14 

7 นายธีรดล สามัคคี 33 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิชาเอกศิลปกรรม ปริญญาตร ีสาขาศิลปกรรม ศิลปศึกษา ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 16 

8 นายสุธีร ์ จิตหาญ 40 7 ค.ศ.1 ศบ. วิชาเอกศิลปะไทย ป.บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ทัศนศิลป์ ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 18 

9 นายยศศักดิ ์ นุชหรั่ง 30 7 ครูผู้ช่วย ศ.ศบ. วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ ม.1, ม.2, ม.3 18 

10 นางสาวกุสุมา             ดงสงคราม 27 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ศึกษา นาฏศิลป์ ม.5 18 

11 นางสาววรางคณา มณีจักร 26 1 ปี 6 เดือน ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิชาเอกดนตรีศึกษา ปริญญาตรี สาขาดนตรี ดนตรี ม.3, ม.5, ม.6 21 

12 นางสาวลักษณพร มูลมาก 24 1 ปี ครูอัตราจ้าง ค.บ.วิชาเอกนาฏศิลป์ ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ ม.2 8 

13 นางสาวณิชา แสนไชย 30 6 เดือน ครูอัตราจ้าง ดศ.บ. วิชาเอกธุรกิจดนตรี ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกจิ ดนตรี ม.1 - 6 20 

14 นายจารุณ                   พลเดช 23 22 วัน ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิชาเอกดนตรีตะวันตก ปริญญาตร ีสาขาดนตรีตะวันตก ปฏิบัติดนตรี ม.1 – 2 – 4  
ดนตรีรวมวง ม.1 – 2 – 4  
ความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรี 
ม.1 – 2 – 4  

19 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาขาเกษตรกรรม 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นายสมาน อุ่นแก้ว 60 34 ค.ศ.3 ทษ.บ. พืชศาสตร์  เกษตรกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 15 

2 ว่าที่ ร.ต.ปรีชา       ญาณโรจน ์ 59 36 ค.ศ.3 ค.บ. เกษตรศาสตร์  เกษตรกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 15 

3 นายเสมือน สายศร 57 31 ค.ศ.2 ค.บ. เกษตรศาสตร์ ค.ม. การบริหารการศึกษา เกษตรกรรม ม.1, ม.3 ,ม.5, ม.6 15 

4 นางรัตนา ซุกซอน 57 33 ค.ศ.4 วท.บ. ศึกษา – เกษตร วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร เกษตรกรรม ม.1, ม.2 ม.5, ม.6 17 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาขาคหกรรมและธุรกิจ 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นางฉัตราพร ศุกลพันธ ์ 59 31 ค.ศ.3 ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์  คหกรรม ม.1, ม.2, ม.3 16 

2 นางสาววิรภาศา สินธุปัน 59 25 ค.ศ.3 ค.บ. คหกรรมทั่วไป  คหกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 16 

3 นางกัลยา ไชยรังษี 59 26 ค.ศ.3 คศ.บ. โภชนาการชุมชน  คหกรรม ม.1, ม.2, ม.3 16 

4 นางบุณยนุช ใจบันทัด 56 33 ค.ศ.3 ค.บ. คหกรรมศึกษา  คหกรรม ม.1, ม.2, ม.3 15 

5 นางมาลัย สายหลาน 44 8 ค.ศ.1 บธ.บ. การจัดการทัว่ไป  ธุรกิจ ม.2, ม.3 18 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาขาอุตสาหกรรม 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นางศุภลักษณ ์ บุษมงคล 57 35 ค.ศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์  อุตสาหกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 15 

2 นายสันต ิ จีราพันธุ ์ 58 36 ค.ศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์  อุตสาหกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 15 

3 นายทันฤทธิ์           อินทรีย ์ 52 28 ค.ศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์  อุตสาหกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 17 

 
 
 
 



 
 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นายสุริยา นิ่มตระกูล 57 33 ค.ศ.3 กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.4 13 

2 นางสาวดุษฏ ี วัฒนคามินทร ์ 50 27 ค.ศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ กศ.ม. ธุรกิจศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.4 19 

3 นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร 49 25 ค.ศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.4 21 

4 นางชลภิรัตน์ แก้วมูล 48 26 ค.ศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา  คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.4, ม.5 20 

5 นางณัชชา เตจะโสด 47 19 ค.ศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.4, ม.6 20 

6 นางสายฝน ส่องศรี 44 15 ค.ศ.3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
        การจัดการ 

คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.4 20 

7 นายวิทยา วรรณมะกอก 42 16 ค.ศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.1 20 

8 นายปรีดา ยะธิมา 39 15 ค.ศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
        การจัดการ 

คอมพิวเตอร์ ม.1, ม.3 19 

9 นางสาวพรรษา ชายน้อย 32 3 ค.ศ.1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ ม.3, ม.4 21 

10 ครูอัตราจ้างใหม่       คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.3, ม.6 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นายอภิชาติ            หงษ์สร้อย  56 31 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.4, IS ม.4 21 

2 นางประกายค า       พรมณะ 55 21 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.4 21 

3 นางรสสุคนธ์ รุดชาติ 54 25 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.1-4 17 

4 นางพิศสมัย สารพันธ ์ 53 26 คศ.2 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.1 21 

5 นายนิคม โท๊ะลงธง 49 26 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
        เป็นภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ ม.4, ม.6  
English mate ม.4, ม.5 

21 

6 นางชญานิศ เขื่อนควบ 49 26 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.5  
English mate ม.4, ม.5 

21 

7 นางวรณัน พรหมช่วย 48 20 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.1 
English mate ม.1 

20 

8 นายจกัริน อินทนนท์ 43 19 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.3, ม.5 
English mate ม.3 

21 

9 นางสาวเยาวภา ค าสม 43 18 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.5, IS ม.4 21 

10 นายศยานันท ์ ยารังฝั้น 41 14 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
        ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ ม.5, ม.6 
IS ม.4 

21 

11 นายกฤชาณัฏฐ ์ เป้าแก้ว 41 13 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6, IS ม.4 21 

12 นางสาวภูษณิศา บริหาร 40 10 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและ 
         การแนะแนว 

ภาษาฝรั่งเศส ม.1, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 23 

13 นายรุ่งสยาม เสนางาม 39 9 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น ม.1-2, ม.4-6 23 

14 นางสาวอลินดา อินทร์อยู ่ 39 9 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 ,IS ม.4 21 

15 นางสาวธัญชญาภรณ์ ธิมายอม 35 10 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน ศษ.ม. หลักสูตร การสอน และ 
        เทคโนโลยีการเรียนรู ้

ภาษาจีน ม.1, ม.3-6 26 

 

 
 



 
 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

16 นางสาวภิรดา บุญศิริชัย 33 9 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. หลักสูตรการสอนและเทคโนโลย ี ภาษาอังกฤษ ม.3, IS ม.4 22 

17 นางอักษร ถุงเงิน 32 4 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น ม.3 – ม.6 22 

18 นางสาววราภรณ์ หน่อค า 37 4 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาฝรั่งเศส ม.2, ม.4, ม.5, ม.6 22 

          

19 นางสาวกนกนุช พัชรประพันธุ ์ 41 15 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.2 21 

20 นายพีรดนย ์ พีระพัฒนสกุล 35 9 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.1, ม.4, IS ม.4 22 

21 นางสาวรัชนก สิทธิบาล 27 2 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาเกาหล ี  ภาษาเกาหล ีม.4 – ม.6 17 

22 นางสาวณัฐพร เครือแก้ว 30 4 คศ.1 ศษ.บ. การสอนภาษาจีน  ภาษาจีน ม.2, ม.4, ม.5, ม.6 25 

23 นางสาวรัตนาภรณ์ ก๋าวโิยค 33 4 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.2 
English mate ม.6 

21 

24 นางพัชราภรณ์ ธนาไพศาลสิทธิ ์ 39 7 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ ม.5 
English mate ม.6 

22 

25 นางสาวชุตินันท ์ ใจอะกะ 35 9 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ม.3 22 

26 นางพรพิศ หลวงสุภา 57 33 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.1-2 18 

27 นางสาวสุวพิชญ ์ วรรณวงศ์ 23  วิทยากร ศศ.บ. ภาษาเกาหลี   ภาษาเกาหล ีม.1 - 4 17 



 
 
 
 แนะแนว 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นายสาคร โมลาดุก 55 18 ค.ศ.3 ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว ค.ม. การบริหารการศึกษา แนะแนว  ม.3 18 

2 นายบรรยง ทิพยอด 35 9 ค.ศ.2 ค.บ. จิตวิทยาเพือ่การศึกษาและ
การแนะแนว 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา แนะแนว ม.1, ม.4 21 

3 นายณัฐวุฒ ิ กันธิยะเทพ 37 10 ค.ศ.2 ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว ศษ.ม. บริหารการศึกษา แนะแนว ม.1, ม.5 21 

4 นายนริศ บุญญานุพงศ์ 27 5 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ.จิตวิทยา  แนะแนว ม.1 , ม.2 19 

5 นางทิวาพร       วัฒนานุกร 35 12 พนักงาน
ราชการ 

ศศ.บ. จิตวิทยาองค์การ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและ 
        การแนะแนว 

แนะแนว ม.1, ม.6 20 

6 นางสาวณัฐวรรณ ไสยรัตน์ 36 1 ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.การแนะแนว ศศ.บ. การแนะแนว แนะแนว ม.1 5 

 
 
 ห้องสมุด 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิปริญญาตรี/วชิาเอก วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
ที่สอน/สัปดาห ์

1 นายมต ิ ศิริพันธุ์ 34 4 ค.ศ.1 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์  บรรณารักษ์ ม.1, ม.2, ม.3 15 

2 นางธนาพร วงค์วาน 39 9 ค.ศ.2 ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์  บรรณารักษ์ ม.1, ม.2, ม.3 18 
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5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียน จ านวน 20 หลัง อาคารประกอบ จ านวน 7 หลัง ห้องส้วม 5 หลัง สนามเด็กเล่น – สนาม 
สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามเปตอง 2 สนาม สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม        
สนามตะกร้อ 3 สนาม สนามกีฬาในร่ม 1 สนาม ห้องพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย 1 ห้อง  
 

6.  ข้อมูลงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)  

งบประมาณ รวมงบประมาณ (บาท) 
งบประมาณส าหรับจัดสรรให้ฝา่ยต่าง ๆ    

1. งบอุดหนุนรายหัว 11,558,150 บาท 
2. งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 2,897,510 บาท 

3. งบเงินบ ารุงการศึกษา 15,204,000 บาท 
4. งบเงินบ ารุงการศึกษา (งบเหลือจ่าย) 6,342,193 บาท 

5. รายได้สถานศึกษา 820,950 บาท 

รวมทั้งสิ้น 36,822,803 บาท 
 

 
7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนมีลักษณะชุมชนในเมืองมีตึกอาคาร บ้าน รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน 
มีประชากรประมาณ  15,500  คน 
             บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนหนองเส้ง  ชุมชนไก่แก้ว ชุมชนสันป่ายางหลวง
ชุมชนช่างฆ้อง 

 วัดที่ใกล้กับโรงเรียนและมีการประสานสัมพันธ์วัดกับโรงเรียนมาโดยตลอด ได้แก่ วัดไก่แก้ว 
วัดหนองเส้ง  วัดชา่งฆ้อง วัดสนัป่ายางหลวง วัดสวนดอก 

 อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ ค้าขาย, ประกอบอาชีพส่วนตัว เนื่องจากสภาพแวดล้อมอ านวย 
คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณี
สรงน  าพระธาตุหริภุญชัย, วันวิสาขบูชา, ลอยกระทง, แห่เทียนเข้าพรรษา, ประเพณีถวายสลากภัตร 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับ ม.3 อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม (คิดเป็นร้อยละ 70) 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ 99.7) รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย 20,000 บาทต่อปี  จ านวน
สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คนต่อครอบครัว 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน   
 โอกาส ได้แก ่

1. ชุมชนให้ความศรัทธา และผู้ปกครองให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสถานศึกษา 
2. มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนจ านวนมาก 
3. ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 
4. การระดมทรัพยากรเป็นไปตามเป้าหมาย 
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5. มีเงินอุดหนุนรายหัวและเงินอุดหนุนพัฒนาผู้เรียนพอเพียงในการพัฒนาสถานศึกษา 
6. มีงบประมาณสนับสนุนจากทั งหน่วยงานภายนอกและจากผู้ปกครองอย่างเพียงพอ 
7. มีนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งงานรองรับนักเรียนที่จบการศึกษา 
8. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้และมีเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม

ที่ทันสมัย           
9. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท าให้บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
10. มี พ.ร.บ. การศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั นพื นฐานเป็นแนวทางที่ควบคุม        

และส่งเสริมการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
11. รัฐมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะสูงขึ น 
ข้อจ ากัด   
1. ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเอาใจใส่บุตรหลานน้อย 
2. การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท าให้เกิดค่านิยมที่ไม่พงึประสงค์         

และภัยสังคมมากขึ น 
3. สภาพแวดล้อมไม่ดี มีมลพิษทางกลิ่น ใกล้โรงเรียนมีการแยกขยะของเทศบาล 
4. ค่าครองชีพสูง ส่งผลให้การช าระเงินบ ารุงการศึกษาไม่ตรงเวลาและไม่ครบถ้วน 
5. วัสดุอุปกรณ์มีราคาสูงขึ น 
6. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษา 
7. นโยบายการรับนักเรียนที่มีทั งวธิีสอบคัดเลือกและโควตาท าให้คุณภาพต่างกนั 
 

8.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 1)  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 

- ห้องสมุด/มุมหนังสือ มีขนาดใหญ่ จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั งหมด 31,850 เล่ม  
- การสืบค้นหนังสือและการยืม คืน ใช้ระบบ โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Ulibm 
- จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 500 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

15 ของนักเรียนทั งหมด 
 2) ห้องปฏิบัติการ 

-  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ จ านวน 12 ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  7 ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการภาษา  จ านวน  1 ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ จ านวน  1 ห้อง 
- ห้องดนตรี จ านวน  1 ห้อง 
- ห้องนาฏศิลป ์ จ านวน  1 ห้อง 
- ห้องศูนย์จริยศึกษา จ านวน  1 ห้อง 
- ห้องเรียนไร้พรมแดน จ านวน  1  ห้อง 
-  ห้อง Resource center   จ านวน  8  ห้อง 
-  ห้อง  e - learning   จ านวน  1  ห้อง 
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-  ห้อง Lab จ านวน  4 ห้อง 
-  ห้องพัฒนาศึกษาผู้เรียนด้านวิทย์ฯ, คณิตฯ  จ านวน  4 ห้อง 
-  ห้องแสดงสื่อวิทยาศาสตร ์ จ านวน  2 ห้อง 
-  ห้องพัฒนาภาษาไทย   จ านวน  1 ห้อง 
-  ห้องสมุดกลุ่มสาระ   จ านวน  8 ห้อง 
-  ธนาคารโรงเรียน   จ านวน  1 ห้อง 
-  ห้องพิมพ์ดีดไทย   จ านวน  1 ห้อง 
-  ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ    จ านวน  1 ห้อง 
-  ห้องศูนย์เอเอฟเอส เขตล าพูน จ านวน   1 ห้อง 

3) คอมพิวเตอร์  จ านวน  821  เคร่ือง  
                -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน       378 เครื่อง 
 - ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้  340  เครื่อง 
 - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 400 คิดเป็น

ร้อยละ 12 ของนักเรียนทั งหมด 
 - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ      103  เครื่อง 

4) สื่อ  
                -  เครื่องปริ นเตอร์   76 เครื่อง 
 - เครื่องถ่ายเอกสาร    6 เครื่อง  
 - เครื่องเล่น VCD/DVD   14 เครื่อง 
 - เครื่องโทรสาร    4 เครื่อง 
 - เครื่องโทรทัศน์   64 เครื่อง 
 - กล้องถ่ายรูป / VDO   16 เครื่อง 
 - เครื่องสแกนเนอร์    3 เครื่อง 
 - เครื่องโปรเจคเตอร์   99 เครื่อง 

5) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ เป้าหมาย จุดประสงค์ 

1. เฮือนหลวงล้านนากาญจนาภิเษก 
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิถีชีวิต เอกสารต าราแหล่งเรียนรู้ ในด้าน
ต่างๆ 
- แหล่งรวบรวมข้อมูลผ้าชาติพันธุ์ ไท

ลื อ ไทยวน ไทยอง และไทขึน 
- แหล่งรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่นของจังหวัดล าพูน ด้าน 
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต 
อาหารพื นเมือง  

- สาธิตการท าเครื่องสักการะท่ีใช้
ประกอบพิธีกรรมในล้านนาด้านต่างๆ 

1. บริการให้นักเรียน
ใช้บริการในกิจกรรม
ชุมนุมและชั่วโมง  
แหล่งเรียนรู้ 
1 ช.ม./สัปดาห์ 

1. นักเรียนโรงเรียน
จักรค าคณาทร จังหวัด
ล าพูน ทุกคน 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ทั งในและ
นอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย 
2. มีแหล่งเรียนรู้
ทางด้านวิถีชีวิต        
และศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ในโรงเรียน 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญา ล้านนาได้
เต็มความสามารถ 
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6) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ เป้าหมาย จุดประสงค์ 

1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชุมชน
มหาวัน ภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศประเภท
ดิน เรื่องปุ๋ยระเบิดดิน 19 พลัง ชุมชนมหาวัน 
จังหวัดล าพูน เจ้าของภูมิปัญญา 
    - นายสม อินทนนท์  

1 ครั ง/สัปดาห์ 1 .นักเรียนกิจกรรม
ชุมนุมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกคน 
2. นักเรียนท่ีเรียน
ระเบียบวิถีวิจัยและIS 

1. เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
ภูมิปัญญาด้านดินให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  
 

2. พิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือหริภุญชัย  
3. ร้านชัชวาลไหมไทย 
 
 
 
 
4. โรงเรียนชีวิต ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดล าปาง 

  1ครั ง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 

1ครั ง/ปี 

1. นักเรียนกิจกรรม
ชุมนุมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกคน 
2. นักเรียนท่ีเรียน
ระเบียบวิถีวิจัยและIS 
3. นักเรียนในโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และภูมิปัญญาด้านดินให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
5. งานส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
6. งานป้องกันอุบัติเหตุและการจราจร 
7. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8. งานคณะสี 
9. งานสมาคมผู้ปกครองและครู 
10.  งานสมาคมศิษย์เก่า 
11. งานสารวัตรนักเรียน 
12.  งานโครงการพิเศษ 
 

 
 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน ์
3. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
4. งานประชาสัมพันธ ์
5. งานธนาคารโรงเรียน 
6. งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 
7. งานนาฏ ดนตรี ดุริยางค์ 
8. งานโรงอาหารและโภชนาการ 
9. งานสวัสดิการร้านค้า 
10. งานกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน 
11. งานนักการภารโรง 
12. งานสวัสดิการนักเรียน 
13. งานโครงการพิเศษ 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

สมาคมผู้ปกครองและครู/สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

2. งานนโยบายและแผนงาน 
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. งานการเงินและบัญช ี
5. งานพัสดแุละสินทรัพย ์
6. งานควบคุมภายใน 
7. งานสารสนเทศโรงเรียน 
8. งานระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา 
9. งานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
10.  งานส านักงานผู้อ านวยการ 
11. งานยานพาหนะและพนักงานขับรถ 
12. งานโครงการพิเศษ 
 
 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 
2. งานปฏิบัติราชการ 
3. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน/          

เล่ือนเงินเดือน/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. งานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
5. งานวินัย 
6. งานธุรการสารบรรณโรงเรียน 
7. งานเวรประจ าวัน 
8. งานเวรวันหยุดราชการ เวรกลางคืน   

และยามรกัษาการณ์ 
9. งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
10. งานวิจัยพัฒนาครูและองค์กร 
11. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
12. งานปฏิคมโรงเรียน 
 

 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
4. งานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

การจัดการศึกษา 
5. งานนิเทศการศึกษา 
6. งานแนะแนวการศึกษา 
7. งานห้องสมุด        
8. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
9. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
12. งานจัดการเรียนการสอน 
13. งานทะเบียนนักเรียน 
14. งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนการเรียน 
15. งานการรับนักเรียน 
16. งานโครงการพิเศษ 
 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 



 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครู/สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
4. งานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

การจัดการศึกษา 
5. งานนิเทศการศึกษา 
6. งานแนะแนวการศึกษา 
7. งานห้องสมุด        
8. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
9. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
12. งานจัดการเรียนการสอน 
13. งานทะเบียนนักเรียน 
14. งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนการเรียน 
15. งานการรับนักเรียน 
16. งานโครงการพิเศษ 
 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 



 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครู/สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
2. งานนโยบายและแผนงาน 
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. งานการเงินและบัญช ี
5. งานพัสดุและสินทรัพย ์
6. งานควบคุมภายใน 
7. งานสารสนเทศโรงเรียน 
8. งานระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา 
9. งานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
10.  งานส านักงานผู้อ านวยการ 
11. งานยานพาหนะและพนักงานขับรถ 
12. งานโครงการพิเศษ 
 
 



 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 
2. งานปฏิบัติราชการ 
3. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน/เล่ือนเงินเดือน/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. งานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
5. งานวินัย 
6. งานธุรการสารบรรณโรงเรียน 
7. งานเวรประจ าวัน 
8. งานเวรวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และยามรักษาการณ์ 
9. งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
10. งานวิจัยพัฒนาครูและองค์กร 
11. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
12. งานปฏิคมโรงเรียน 
 

 

สมาคมผู้ปกครองและครู/สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 



 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครู/สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
5. งานส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
6. งานป้องกันอุบัติเหตุและการจราจร 
7. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8. งานคณะสี 
9. งานสมาคมผู้ปกครองและครู 
10.  งานสมาคมศิษย์เก่า 
11. งานสารวัตรนักเรียน 
12.  งานโครงการพิเศษ 
 

 
 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 



 
 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครู/สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน ์
3. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
4. งานประชาสัมพันธ ์
5. งานธนาคารโรงเรียน 
6. งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 
7. งานนาฏ ดนตรี ดุริยางค์ 
8. งานโรงอาหารและโภชนาการ 
9. งานสวัสดิการร้านค้า 
10. งานกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน 
11. งานนักการภารโรง 
12. งานสวัสดิการนักเรียน 
13. งานโครงการพิเศษ 
 
 
 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ตอนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพองค์กร 

 
 

โรงเรียนได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพองค์กร โดยครูผู้รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรม ท ำกำรวิเครำะห์ในส่วน  
ที่ตนรับผิดชอบ จำกสภำพแวดล้อมปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกองค์กร ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมต่ำง ๆ 
หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรวิเครำะห์สภำพองค์กร ประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน 60 คน 

โดยองค์ประกอบของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน โดย SWOT Analysis ประกอบด้วยสภำพแวดล้อม
ภำยในที่เป็นจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) และสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นโอกำส (Opportunity) อุปสรรค 

(Threat) โดยท ำกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัจจัยที่มีอิทธิพล ปัญหำคือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ดังนี้ 
 
การประเมินสภาพแวดล้อมสถานศึกษา (SWOT Analysis)  
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
 
1. ฝ่ายบริหาร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีทีมงำนบริหำรจัดกำรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ              

มีประสบกำรณ ์
2. มีควำมพร้อมทุก ๆ ด้ำน 
3. มีกำรจัดกำรบรหิำรที่เป็นไปตำมขัน้ตอน ตำมค ำสั่ง      

ขององค์กร 
4. ผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำร) มีควำมเช่ียวชำญเป็นท่ียอมรบั

(ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ) 

1. ขำดบุคลำกรที่ครบทุกงำน 
2. มีกำรเคลื่อนย้ำยบ่อย 
3. กำรขำดอัตรำก ำลังในกำรพัฒนำงำนของกลุ่มงำน           

ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ผู้บริหำร (รองผู้อ ำนวยกำร) ไม่ครบตำมโครงกำร            

ท ำให้มีภำระงำนในกำรบริหำรจัดกำรมำกเกินไป 

 
2. การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บริหำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบ 
2. บริหำรจดักำรแบบมีส่วนร่วม 
3. กำรบริหำรจัดกำรมีควำมพร้อมทกุด้ำน 
4. น ำ ICT เข้ำมำบริหำรจดักำร 

1. กำรประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ  
2. กำรใช้ทรัพยำกรและฐำนข้อมูลสำรสนเทศ                     

ขำดกำรเช่ือมโยงระหว่ำงฝ่ำย 
3. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรบริหำรจัดกำร 
4. ผู้บริหำรรับภำระงำนมำกเกินไป 
5. กำรรับรู้ข้อมูลภำยในแบบมสี่วนรว่มแต่ละงำน                   

ยังกระจุกฝำ่ยเดยีว 
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3. งบประมาณ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้สิ่งใหม ่
2. มีกำรปฏิบตัิหน้ำที่เบิกจำ่ยตำมระเบียบ โปร่งใส 
3. ปีงบประมำณเพียงพอในกำรเบิกจำ่ย 

1. บุคลำกรมีควำมรู้ไมเ่พียงพอในกำรปฏิบัติงำน 
2. กำรติดตำมกำรคืนเงินยืมล่ำช้ำ 
3. บุคลำกรบำงส่วนมีมีประสบกำรณใ์นกำรปฏิบัติงำน 
4. เจ้ำหน้ำงำนกำรเงินมีภำระงำนสอนมำกเกินไป 
5. ขำดจุดบริกำร One Stop Service 

 
 
4. คณะกรรมการสถานศึกษา 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. ก ำหนด 
2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็นผู้ทีม่ีคุณวุฒิและ

ประสบกำรณ์ มำจำกหลำกหลำยอำชีพ 
3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจอุทิศตน 

เสียสละเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ   
และโรงเรียนอยำ่งแท้จริง 

1. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรไม่เพียงพอ 
2. ภำรกิจของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำแต่ละท่ำน ท ำให้      

มีปัญหำในกำรเข้ำร่วมประชุมอยำ่งสม่ ำเสมอ 
3. ไม่มเีจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคลำกรปฏิบตังิำนประจ ำ ต้องใช้ครู         

มำท ำหน้ำท่ี ท ำให้ครูขำดกำรสอน 

 
 
5. งานอาคารสถานที่ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีอำคำรสถำนท่ีเอื้ออ ำนวยกำรต่อกำรเรยีนรู้และ    

เพียงพอกับควำมต้องกำร 
2. ระบบสำธำรณูปโภคเพียงพอ / พร้อมใช้งำน                       

ได้ทุกโอกำส 
3. มีงบประมำณในกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง 

1. บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนไมม่ีควำมช ำนำญในงำนท่ีปฏิบัต ิ
2. อำคำรเรยีนไม่สะอำด เนื่องจำกแม่บ้ำนประจ ำตึกต้องไป

ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงอื่น ไมไ่ดดู้แลอำคำรทั้งวัน 
3. กำรแก้ไขปัญหำไม่ได้แก้ที่บุคคล (แม่บ้ำน) แต่ให้ย้ำย  

สถำนท่ีปฏิบัติงำน ซึ่งท ำให้สร้ำงปญัหำในจุดใหม ่
4. ขำด One Stop Service ในงำนท่ีมีควำมจ ำเป็นส ำคญั 

เร่งด่วน 
5. ขำดระบบกำรบรหิำรอำคำรสถำนที่ เช่น หัวหน้ำอำคำร 

และกำรประสำนงำนด้ำนอำคำรสถำนท่ี 
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6. ห้องเรียนกับห้องปฏิบัตกิาร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนดูแล 
2. มีระบบกำรดูแลห้องเรียนทั้งจำกครูและนักเรียน 
3. มีห้องปฏิบัติกำรที่หลำกหลำยและเพียงพอ 
4. มีห้องเรียนขนำดใหญ่ส ำหรับรองรบักำรติวนักเรียน    

จ ำนวนมำก เช่น ติว ม.6 
5. มีโครงกำรเป็นมำตรฐำนในกำรปฏบิัติงำน 

1. อุปกรณ์ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน ในห้องปฏิบัติกำร      
ยังไม่เพียงพอ เช่น โปรเจคเตอร์ วิชวล เครื่องดนตรี ฯลฯ 

2. กำรจัดสภำพแวดล้อมของห้องเรียนยังไม่ดี เช่น     
ห้องเรียนดนตรี มผีลกระทบกับหอ้งเรียนข้ำง ๆ  

3. โต๊ะ เก้ำอี้ ไม่เพียงพอ มีกำรช ำรดุ ไม่เหมำะสม 
4. ห้องเรียนปฏิบตัิกำรที่มยีังไม่เพยีงพอ 
5. ยังขำดกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรยีนกำรสอนอย่ำงจริงจัง 

ให้ครอบคลุมทุกรำยวิชำ 
6. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรบำงกลุ่มสำระ ไมร่วมอยู่บรเิวณ

เดียวกัน 
7. ขำดห้องเรียน Multimedia คุณภำพดี 
8. กำรจัดโซนพ้ืนท่ีวิชำ 

 
 
7. ด้านหลักสูตร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีควำมหลำกหลำย ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ

นักเรียน 
1. ขำดกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี
2. บำงหลักสตูรไม่ตอบสนองต่อกำรค้นพบอำชีพของนักเรียน 
3. บำงหลักสตูรยังไม่ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี      

กำรเปลีย่นแปลงยุคสมยั 

 
 
8. ด้านคร ู

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ครูมีครบตำมสำขำวิชำ 1. ครูบำงส่วนสื่อสำรภำษำที่สองไม่ได้ 

2. ครูยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. ครูมีภำระงำนนอกจำกงำนสอนมำกเกินไป 

 
 
9. การจัดการเรียนการสอน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีกระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนท่ีชัดเจน เป็นระบบ 1. มีกิจกรรมจำกหน่วยงำนมำแทรก ท ำให้แผนกำรจดั       

กำรเรยีนกำรสอนไมเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว ้
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10. สื่อการเรียนการสอน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. กำรใช้สื่อมีควำมหลำกหลำย 1. ไม่ได้แลกเปลี่ยน เผยแพร่เกี่ยวกับกำรใช้สื่อกำรเรียน       

กำรสอน 
2. กำรจัดเก็บสื่อท่ีไม่เป็นระบบ 

 
 
11. สิ่งอ านวยความสะดวกกับการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกกับกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

เพียงพอ 
 

 
 
12. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีแหล่งเรียนรูภ้ำยในและภำยนอกโรงเรียนที่หลำกหลำย 1. นักเรียนมโีอกำสเข้ำไปใช้แหล่งเรยีนรู้ไม่ทั่วถึง 

 
 
13. ICT (สารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีระบบเครือข่ำย ICT ครอบคลมุ 1. งบประมำณไม่เพียงพอ 

2. ระบบอินเทอร์เนต็ไม่เสถียร 
3. ระบบไม่รองรับกับปริมำณกำรใช้งำน 

 
 
14. นักเรียนกลุ่มอ่อน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. สร้ำงช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน 
2. มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ 
3. มีจิตอำสำ 
4. มีทักษะด ำรงชีวิตที่ดี เอำตัวรอด 

1. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนน้อย ไม่มคีวำมพร้อมในกำรเรียน 
2. เป็นกลุ่มติด 0  ร  มส 
3. ปัญหำด้ำนพฤติกรรม 
4. ปัญหำครอบครัว ฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
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15. นักเรียนกลุ่มปานกลาง 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีน้ ำใจช่วยเหลือเด็กกลุม่อ่อน 
2. ครอบครัวมีควำมพร้อมสนับสนุนลูก 
3. มีกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนควบคู่กบักำรท ำกิจกรรม       

กล้ำแสดงออก 
4. ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณไ์ด ้
5. มีสุขภำพร่ำงกำย สุขภำพจิตที่แข็งแรง 
6. มีควำมเป็นผู้น ำ 

1. ขำดกำรวำงแผน / เป้ำหมำยในอนำคตที่ชัดเจน 
2. ขำดทักษะในกำรท ำงำน 
3. ขำดกำรจัดเก็บข้อมูลทีเ่ป็นระบบ 
4. ขำดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนำให้ดีขึ้น 
 

 
 
16. นักเรียนกลุ่มเก่ง 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีควำมรับผิดชอบ/ใฝ่เรยีนใฝ่รู้ มีคณุลักษณะ                     

อันพึงประสงค์ที่ดี/สูง 
2. มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีด/ีสูง 
3. สร้ำงช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน เป็นท่ียอมรับของครู 
4. มีวินัยต่อตนเองและส่วนร่วม 
5. มีควำมพร้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
6. มีเป้ำหมำยชีวิตชัดเจน 

1. มีโอกำสท ำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมนอ้ย 
2. ขำดทักษะชีวิต/สังคม/กำรสื่อสำร 
3. มีปัญหำวุฒิภำวะด้ำนอำรมณ์ (EQ) 

 
 
17. ผู้ปกครอง 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีกำรสนับสนุน/ให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียน 
2. มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดี ระดับกำรศึกษำดี (สูง) 
3. มีควำมรู้ เข้ำถึงเทคโนโลย ี
4. มีเครือข่ำยผู้ปกครองเข็มแข็ง 

1. มีปฏิสมัพันธ์ภำยในครอบครัวน้อยลง เพรำะกำรใช้
เทคโนโลยีมำกข้ึน ผูป้กครองท ำงำนมำก 

2. มีปัญหำกำรหย่ำร้ำง ครอบครัวแตกแยก 
3. ขำดควำมเข้ำใจในกำรเลีย้งดูบุตรที่ถูกต้อง 
4. คำดหวังในตัวลูกมำกเกินไป 

 
 
18. ชุมชน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ชุมชนให้กำรสนับสนุนโรงเรียน 
2. ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำของโรงเรียน 
3. ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 

1. มีปัญหำทำงมลภำวะและสิ่งแวดลอ้ม (กลิ่น, เสียง) 
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การประเมินสภาพแวดล้อมสถานศึกษา (SWOT Analysis)  
สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

1. ด้านบริหาร 
โอกาส (Opportunity) 
1. ท ำอะไรต้องศึกษำข้อมูลให้เป็นระบบ ระเบิดจำกภำยใน แก้ปัญหำจำกจุดเล็ก ท ำตำมล ำดับขั้น ท ำงำนแบบ

องค์รวม บูรณำกำรองค์ควำมรู้ ประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด ท ำให้ง่ำย กำรมีส่วนร่วม ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
บริกำรที่จุดเดียว พึ่งพำตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ควำมเพียร รู้รักสำมัคคี 

2. พัฒนำเทคโนโลยี ให้มีควำมทันสมัย 
3. กำรบริหำรมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
4. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
5. กำรพัฒนำยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ 
7. มีระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มศักยภำพ มีผลสอบระดับชำติ 

(O-NET) ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ PISA สูงขึ้น 
8. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำย 
9. มีระบบกำรศึกษำที่สนองตอบ และก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
10. จัดกำรศึกษำให้คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
11. วิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิต และมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ 
12. มีแหล่งกำรเรียนรู้ สื่อ ต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และมำตรฐำน และประชำกร

สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
13. มีระบบข้อมูลรำยบุคคล และสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อกำรวำงแผน 

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
14. จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศตอบสนองควำมถนัดและศักยภำพตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน  
15. มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 

จริยธรรม  
16. มีโครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีควำมคล่องตัว ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
17. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
18. มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมเป็นธรรม สร้ำงขวัญก ำลังใจ 

และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
19. ทุกภำคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และพื้นที่ 
20. มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
21. จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก

และกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
22. ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของ

กลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นที่  
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23. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพตำมมำตรฐำน 
24. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง 

มุ่งมั่น เป็นมืออำชีพ และจัดให้มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำงำน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
25. พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญำประดิษฐ์ และภำษำอังกฤษ 

รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน  
26. พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน

รองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ  
27. เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยเฉพำะภัยจำกยำเสพติด อำชญำกรรม

ทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์  
28. พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้  
29. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำด้วยระบบคุณภำพ (Quality System Management) 
30. พัฒนำหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
31. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอ้ือต่อ 

กำรจัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 
32. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
33. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และสำมำรถบริหำรจัดกำรโรงเรียนบรรลุตำมวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
34. ผู้บริหำรบริหำรจัดกำรด้วยเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่ง สพฐ. (OBECQA)  
35. ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น้ำทำงวิชำกำร (Academic Leadership) ที่มีผลงำนปรำกฏเป็นที่ยอมรับ  
36. ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรและกำรบริหำรจัดกำร 
37. ผู้บริหำรสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร   
38. ผู้บริหำรมีประสบกำรณ์กำรอบรม ศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำในระดับชำติ/นำนำชำติ  
39. โรงเรียนบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ

แห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (OBECQA) และตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA)  
40. โรงเรียนมีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรสร้ำงนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
41. โรงเรียนน ำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน 
42. โรงเรียนมีกำรบริหำรด้ำนบุคลำกรอย่ำงอิสระและคล่องตัว   
43. โรงเรียนสำมำรถแสวงหำ ระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรศึกษำ โดยสำมำรถ

บริหำรจัดกำรได้อย่ำงคล่องตัวตำมสภำพควำมต้องกำรและจ ำเป็น  
44. โรงเรียนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ   
45. โรงเรียนมีขนำดชั้นเรียนเหมำะสมตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดทุกระดับและมีอัตรำครู 1 คน ต่อนักเรียน     

ไม่เกิน 20 คน 
46. โรงเรียนมีจ้ำนวนนักเรียน 30 - 40 คน ต่อ ห้องเรียน  
47. ภำระงำนสอนของครูมีควำมเหมำะสมตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
48. โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ต ำรำเรียน สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกลอย่ำงเพียงพอ  
49. โรงเรียนมีเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตแบบควำมเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน 
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50. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi - Media Classroom) ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติกำรและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นควำมเป็นเลิศของนักเรียนตำมกลุ่มสำระอย่ำงพอเพียง   

51. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริกำร (Resource Center) ที่มีสภำพแวดล้อม/บรรยำกำศ
เอ้ือต่อกำรใช้บริกำร มีสื่อที่เพียงพอ เหมำะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเรียนรู้และกำรค้นคว้ำอย่ำง
หลำกหลำย  

52. โรงเรียนด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
(เฉพำะมัธยมศึกษำ)  

53. โรงเรียนมีสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ำยร่วมพัฒนำทั้งในระดับท้องถิ่น/ภำค/
ชำติ/นำนำชำติ   

54. โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และทรัพยำกรระหว่ำงเครือข่ำยโรงเรียนร่วมพัฒนำ  
55. โรงเรียนมีเครือข่ำยสนับสนุนจำกสถำบันอุดมศึกษำและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
56. โรงเรียนด ำเนินกำรจัดท ำวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในภำพรวมของ โรงเรียนทั้งด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และใช้ ผลกำรวิจัยเพื่อยกระดับคุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัด      
กำรเรียนกำรสอน 

57. พัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรแข่งขันหลำกหลำยด้ำน 
58. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
59. จัดกำรศึกษำได้ตรงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
60. ส่งเสริม พัฒนำประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียน มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 (3Ks, 8Cs) 
61. หลอมรวมหน่วยงำน ลดกำรทับซ้อนของกำรใช้ทรัพยำกร ใช้เทคโนโลยีช่วย 
62. สร้ำงควำมเชื่อมั่น ชวนให้ภำยนอกร่วมสนับสนุน 
63. พัฒนำสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถบุคลำกร 
64. จัดกำรศึกษำ มีทักษะคิดวิเครำะห์ ทักษะชีวิตเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
65. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค เน้นสิ่งแวดล้อม 
66. ส่งนักเรียนเข้ำร่วมประกวด แข่งขัน ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ภูมิภำค และระดับ 

ประเทศ 
67. ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตสื่อนวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์ สร้ำงเวทีส ำหรับให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
68. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
69. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู นักเรียน ให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 
70. จัดกิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชำกำรให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
71. จัดกิจกรรมพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
72. น ำระบบเทคโนโลยีมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำรถ เพื่อให้สำรสนเทศมีควำมสัมพันธ์กัน 
73. ส่งเสริมกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
74. ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย 
75. ครูศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนต่ำงประเทศ 
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76. กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ เปิดช่องทำงให้เกิดกำรพัฒนำทำงอำชีพ เกิดอำชีพใหม่ ๆ  
77. ท ำให้หำเครื่องมือเทคโนโลยีมำพัฒนำอำชีพ 
78. จัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรตำมควำมเปลี่ยนแปลง เอ้ือต่ออำชีพ 
79. ผู้เรียนและครูมีควำมสนใจในศำสตร์วิชำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์มำกขึ้น 
80. Back to normal มีกำรกลับมำสู่วิถีชีวิตอำชีพที่ดั้งเดิมที่พอเพียง 
81. สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สำมำรถตอบสนอง/และสอดคล้องกับภำวะทำงเศรษฐกิจที่อำจเปลี่ยนแปลง 
82. ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรจัดกำรศึกษำ 
83. สร้ำงภำคีในเครือข่ำยชุมชน 
84. เกิดนวัตกรรมกำรสื่อสำรใหม่ 
85. เกิดกำรแสดงออกทำงสังคมมำกข้ึนผ่ำน Social Media 
86. ครูและนักเรียนเพิ่มช่องทำงในกำรเรียนรู้ 
87. เกิดกำรปรับตัวให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงสังคม 
88. บทบำทของผู้ปกครองในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกข้ึน 
89. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีกำรวำงแผนเก่ียวกับกำรจัดกำรชีวิตมำกข้ึน 
90. มีแหล่งเรียนรู้/วิทยำกรท้องถิ่นที่ช่วยสนับสนุนกำรจัด กำรศึกษำที่หลำกหลำย 
91. ผู้ปกครองมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ใช้เทคโนโลยีที่สำมำรถช่วยและสนับสนุน และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ทำงกำรศึกษำ 
92. แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำย 
93. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว เอ้ือต่อกำรท ำงำน สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำ กำรสื่อสำร

มำกข้ึน 
94. เกิดช่องทำงกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจำกห้องเรียน 
95. ครูจัดกำรสอน Online ได้ 
96. พัฒนำระบบ AI ใช้ในโรงเรียน 
97. น ำเทคโนโลยีพัฒนำผลงำนสู่เวทีกำรแข่งขันระดับชำติ  /นำนำชำติ 
98. มีระบบบริหำรจัดกำรเรื่องสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
99. มีกิจกรรมพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน 
100. ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สำมำรถสร้ำงแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรค้นคว้ำของนักเรียน 
101. ท ำอำคำรสถำนที่ให้สะอำด ปลอดภัย ปลอดอบำยมุข 
102. รณรงค์ให้ควำมตระหนักด้ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงำน 
103. เกิดควำมคิดที่หลำกหลำย และเกิดกำรยอมรับควำมคิดเห็นกันมำกข้ึน 
104. ส่งเสริมควำมเป็นประชำธิปไตยในโรงเรียน/ชั้นเรียน 
105. ส่งเสริมให้เป็นผู้น ำ ผู้ตำมที่ดี 
106. ส่งเสริมให้เกิดกำรยอมรับจำกในโรงเรียน องค์กร ภำยนอก 
107. ส่งเสริมกำรรู้จักบทบำทหน้ำที่กำรเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

 
 



- 30 - 
 

2. ด้านคร ู
โอกาส (Opportunity) 
1. สถำนศึกษำจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
2. มีระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลที่มปีระสทิธิภำพ 
3. พัฒนำคนทุกช่วงวัยให้มีจิตส ำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ 
ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกข้ึน  

5. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชงิบวก 
6. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
7. ครูมีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
8. จัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ด้วยภำษำอังกฤษ  
9. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรศึกษำคน้คว้ำด้วยตนเอง (Independent Study: IS)  
10. พัฒนำกำรใช้สื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัย ทั้งกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรศึกษำด้วยตนเองของนักเรียน  
11. จัดกำรเรียนกำรสอน โดยพฒันำกำรใช้ระบบห้องเรียนคุณภำพ (Quality-Classroom System)    
12. ใช้ระบบกำรวัดและประเมินผลแบบมำตรฐำนสำกล โดยประเมินจำกกำรสอบข้อเขียน สอบปำกเปล่ำ 

สอบสัมภำษณ์ และสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนกับสถำนศึกษำระดับต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
13. ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนวิชำกำร/อำชีพ และผ่ำนกำรประเมิน

ระดับชำติ  
14. ครูสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร  
15. ครูใช้หนังสือ ต ำรำเรียนและสื่อภำษำต่ำงประเทศ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
16. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรเผยแพร่ผลงำน 

ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)  
17. ครูสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับภำค/ชำติ/นำนำชำติ     
18. ครูใช้กำรวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียน 
19. ครูมีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 
3. ด้านผู้เรียน 

โอกาส (Opportunity) 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงำนท ำ มีอำชีพ เป็นพลเมืองที่ด ี
2. พัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเปน็อยู่ที่ดีของคนไทย  
3. สร้ำงศักยภำพทำงกีฬำ 
4. สร้ำงควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมทุกมิติ 
5. พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสิง่แวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
6. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำประเทศ 
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7. พัฒนำศักยภำพคนสนบัสนนุกำรเจริญเติบโตของประเทศ  
8. พัฒนำคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภำพ และควำมคิดสรำ้งสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม  
9. พัฒนำคนให้มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตอนุรักษ์ รักษำ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
10. พัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 

พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
11. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรม 

และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภำยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น 
12. พัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะที่ส ำคัญ จ ำเป็น และมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรำของตลำดแรงงำน และ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
13. พัฒนำคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และมำตรฐำน

วิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
14. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำส และควำมเสมอภำคในกำเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
15. เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
16. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและสร้ำงอำชีพ อำทิ กำรใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ  
17. จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ (English 

for All) 
18. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 

โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด  
19. เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำน

สิ่งแวดล้อม  
20. ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็นอำชีพ และสร้ำงรำยได้ 
21. พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ 

ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ และคุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 
22. มีศักยภำพเป็นพลโลก คือ มีคุณลักษณะ เป็นเลิศทำงวิชำกำร สื่อสำรสองภำษำ ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำน

อย่ำงสร้ำงสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
23. มีควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
24. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 

กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
25. มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
26. มีอัตลักษณ์ “ลูกจักรค ำเป็นผู้น ำสร้ำงสรรค์สังคม”  
27. มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
28. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน             

(O - NET) สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
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29. มีทักษะทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษสูง เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรติดต่อสื่อสำร กำรน ำเสนอ
กำรโต้แย้งให้เหตุผลและกำรเจรจำควำมร่วมมือ ทั้งด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน และมีทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศที่สองเพิ่มมำกข้ึน 

30. มีทักษะกำรคิดอย่ำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Thinking) กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical thinking) กำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) และกำรคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) และใช้ ICTเพื่อกำรเรียนรู้ได้
โดยน้อมน ำแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

31. มีทักษะควำมสำมำรถในกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง(Independent Study) และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
ได้ด้วยตนเอง 

32. นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสำธำรณะและมีจิตส ำนึกในกำรส่งเสริมพิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะ
ชีวิตเก่ียวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่ำงๆ ในฐำนะเป็นพลโลก 

33. นักเรียนมีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

4. ด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และโลก 
โอกาส (Opportunity) 
1. จัดกำรเรียนกำรสอน online 
2. ส่งเสริมให้ทุกคนดูแลสุขภำพปอ้งกันโรค COVID 19 และตรวจสอบให้ทุกคนด ำเนนิกำรอย่ำงเคร่งครัด 
3. ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ให้รับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ที่ 
4. เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก เช่น กำรใช้ Social media E - Banking กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน 

ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) กำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรงและเกิดบ่อย สังคมผู้สูงอำยุ หนี้สินครัวเรือน สังคมดิจิทัล   
กำรใช้ App ต่ำง ๆ Thailand 4.0 Startup ฯลฯ เพื่อทุกคน จะได้เตรียมกำรรับกับสภำพที่จะเกิดขึ้นได้ และอยู่อย่ำงมี
ควำมสุข 
 
อุปสรรค (Threat) 

1. ขำดกำรเน้นย้ ำกำรพัฒนำคุณภำพทุกส่วนของโรงเรียนให้เป็นไปตำมนโยบำย จุดเน้น มำตรฐำนของโรงเรียน 
และโครงกำรส ำคัญที่โรงเรียนเข้ำร่วม 

2. ขำดกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ 
3. ยังมีกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถำบันอ่ืน ทั้งในและต่ำงประเทศน้อย 
4. มีกำรน ำเสนอวิวัฒนำกำรด้ำนกำรศึกษำให้แก่บุคลำกรยังไม่กว้ำงขวำง   
5. ควำมเข้ำใจต่อสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยังไม่รวดเร็ว ชัดเจน ทั่วถึง ท ำให้มีอุปสรรคในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงทันเวลำ  
6. กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐไม่ส่งเสริมและไม่สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียน 
7. แนวทำงกำรน ำแผนสู่มำปฏิบัติไม่ชัดเจน 
8. สภำพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่ไม่เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
9. กำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำย จุดเน้น ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยในกำรเรียนของนักเรียน คือ กำรเข้ำ

ศึกษำต่อมหำวิทยำลัย 
10. มีกำรลดกำรจัดกำรอบรม และลดงำน Event ท ำให้จัดกิจกรรมบำงอย่ำงไม่ได้ 
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11. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกกำรลดบุคลำกร ท ำให้ครูมีภำระงำนมำกขึ้น 
12. กำรจัดกำรเรียน 2 ภำษำ เป็นไปได้อย่ำงช้ำ ๆ ไม่ทั่วถึง 
13. เพิ่มควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำร 
14. มีผู้ประกอบอำชีพแรงงำนลดลง 
15. ประชำชนขำดรำยได้ 
16. เกิดควำมแตกต่ำงทำงฐำนะและเศรษฐกิจ 
17. มีหนี้สินเพิ่มข้ึน 
18. กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรศึกษำลดลง 
19. นักเรียนได้รับผลกระทบที่มำกข้ึน 
20. ปัญหำกำรว่ำงงำนของผู้ปกครอง ท ำให้มีผลต่อกำรดูแล กำรสนับสนุน กำรส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำของ

บุตรหลำน 
21. ปัญหำทำงด้ำนสังคม ครอบครัวมำกข้ึน 
22. กิจกรรมที่ท ำร่วมกันในสังคมลดลง 
23. ขำดกำรปฏิสัมพันธ์ 
24. ภำวะเครียด 
25. สิ่งเร้ำที่ไม่ดีมีมำกข้ึนในสังคมและส่งผล 
26. กำรช่วยเหลือใส่ใจจำกคนในสังคมน้อยลง เพรำะเชื่อมโยงจำกปัญหำเศรษฐกิจ 
27. ปัญหำครอบครัวแตกแยก บิดำร/มำรดำเสียชีวิต ท ำให้เกิดปัญหำทำงสังคม 
28. โรงเรียนมีอุปสรรคในกำรใช้เทคโนโลยี เช่น กำรสื่อสำร และกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต 
29. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูง มีผลต่อประสิทธิภำพ 
30. พฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยีไม่เหมำะสม 
31. เกิดควำมไม่เท่ำเทียมในกำรใช้เทคโนโลยี 
32. เทคโนโลยีก้ำวไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ครูบำงท่ำนพัฒนำเทคโนโลยีไม่ทันตำมยุคสมัย 
33. ภำวะโลกร้อน ท ำให้ประสิทธิภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลดลง 
34. กำรเกิดภัยธรรมชำติ ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
35. จ ำนวนนักเรียนมำก มีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
36. นักเรียนขำดควำมตระหนักด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรใช้ถุงพลำสติก 
37. กำรปลูกฝังวินัยที่มำจำกบ้ำน 
38. กำรเมืองเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อกำรพัฒนำไม่ต่อเนื่อง 
39. ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับยำกข้ึน 
40. นโยบำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
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ตอนที่ 3 
ก ำหนดยุทธศำสตร ์

 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ 
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ 
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ 
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ชาติ 
ประกอบด้วย  

1)  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
2)  ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
4)  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5)  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
6)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 

(1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง        
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 5 ประเด็น 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม   
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ตัวชี้วัด 

1. ความสุขของประชากรไทย   
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ   
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  
    และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง   
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ   
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

(2) ยุทธศำสตร์ชำตดิ้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน     
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 5 ประเด็น 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า  
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ตัวชี้วัด 
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้   
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน   
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา   
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   
     (3) ยุทธศำสตร์ชำตดิ้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์         

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 7 ประเด็น 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21  
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
5. การเสรมิสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
7. การเสรมิสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วดั 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
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(4) ยุทธศำสตร์ชำตดิ้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม      

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 4 ประเด็น 
1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
3. การเสรมิสร้างพลังทางสังคม  
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
ตัวชี้วัด 

1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
 
 

(5) ยุทธศำสตร์ชำตดิ้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6 ประเด็น 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 
    อย่างต่อเนื่อง  
5. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

ตัวชี้วัด 

1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู   
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
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(6) ยุทธศำสตร์ชำตดิ้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ     

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 8 ประเด็น 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  
    ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่  
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการพัฒนา 
    ประเทศ  
4. ภาครัฐมีความทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ 
    เป็นมืออาชีพ  
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิิชอบ  
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค 

ตัวชี้วัด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 
จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาว

ลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย   
4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
       ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ 
       ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
       ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
       ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์ 
    สู่ความมั่นคง มัง่คั่ง และยั่งยืน 
 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี

รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 
1.  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2.  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ 
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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เป้ำหมำย 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่าง

มีคุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศไปสู่สังคมที่มีควำมสุขอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทาง   

การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคม 
ที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว 

รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง    
เร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลด  
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูป
ประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต 
 

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึดหลัก “ปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการ  
บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนา
ทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืน ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลำง
กำรพัฒนำ” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ 
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ 
รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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แผนกำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 

บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
ความเป็นมา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการ    
สภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) 
จะสิ้นสุดในปีพ.ศ. 2559 ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ง เป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า แผนฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้าน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค 
และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษ  ที่ 21       
ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมยุค 4.0 
และน าผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับ
บริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  
การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจาก
ปัญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อน ามาก าหนดแนวคิดของ
การจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ และการขับเคลื่อน
แผนการศึกษา แห่งชาติสู่การปฏิบัติโดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21    
ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก
การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) 
การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ2573 (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และ
ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในอนาคตอันใกล้การติดกับดักประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรม
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
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ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม 
ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการขาด ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมี
จิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับ
ความท้าทายดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก 
ของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติฉบับที่ 12    
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า 

ผลกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงปี 2552 - 2559 พบว่า ไทยประสบความส าเร็จในหลายด้าน และ   
มีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป  

ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก ส่งผลให้
ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น 
แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคน และมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง นอกจากนี้ ประชากรที่อยู่ในวัยก าลัง
แรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพิ่มข้ึน แต่จ านวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่
จ านวนมาก จึงต้องเร่งด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ  ให้
เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับ
การศึกษาของคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมากและต่ ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ คุณภาพของก าลังแรงงานอายุ 
15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา 
มีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ท าให้มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง ส่วนแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้น ทุกปีแต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และยังมีสมรรถนะหรือ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ท าให้มีผู้ว่างงานอยู่จ านวนมาก จึงจ าเป็น 
ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและก าลังแรงงานที่มีทักษะและคุณลักษณะที่พร้อม เพื่อตอบสนอง 
ต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน เพื่อวาง เป้าหมายการ
จัดการศึกษา ทั้งเพื่อการผลิตก าลังคนเข้าสู่ตลาดงานและการพัฒนาก าลังคนเพื่อ  ยกระดับคุณภาพก าลัง
แรงงานให้สูงขึ้น  

ด้ำนประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้จ่ำย งบประมำณ
ทำงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ านวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลดภาระงบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาการเรยีนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ที่เชื่อมโยงกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษา
ขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 
ของภาครัฐและปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา 
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แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ  
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก ส าคัญในการจัด 

การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนา        
ที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญ
ในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำย เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ จากแนวคิด
การจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้  

“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต  อย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21”  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม    รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) 
เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง  

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ         
ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  

- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  

- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
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เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย   
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้  

1)  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคน ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า ที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ           
ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

2)  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น  

3)  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน
อายุ15 ปี สูงขึ้น เป็นต้น  

4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น  

5)  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา         
ดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่             
ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายและเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้
ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรก
ของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน  

 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติ
บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง        
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  
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1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ  เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่พิเศษ มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา 
ภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่ใน
มาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง
สันติวิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม          
ในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพ
และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ  เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษ  ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อ
ชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการ
ดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น 
โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ  
เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ  ตลาดงานและ      
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน 
(Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพ ต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

2.2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ เชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของ
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบ ทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่ก าหนด
เพิ่มขึ้น จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จ านวนสถาบันอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ 
เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ
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เพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มข้ึน และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขา  ที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริม การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและ  โครงการส าคัญ เช่น โครงการ
จัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 
ดังนี้  

3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น 
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มข้ึน เป็นต้น  

3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  เด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) แต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัย ที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิตเพิ่มขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/
ประสบการณ์เพิ่มข้ึน เป็นต้น  

3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรม
การเรียนรูไ้ด้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน สถานศึกษา/สถานพัฒนา เด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น 
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น 
เป็นต้น  

3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือ           
จัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น  
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3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ ส าคัญ เช่น           
มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 

3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี     
(พ.ศ. 2560 – 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มา
จากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและ
พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูเป็นต้น  

3.7  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา           
ที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้  โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่            
สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพัฒนา
ระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการ       
ที่ส าคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น เป็นต้น  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัด             

ที่ส าคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และพื้นที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 
ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น  

4.2  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ 
เป็นต้น 

4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ          
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล 
รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกัน  
ทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เป็นต้น  
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โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง  การศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนา  ฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ  เช่น โครงการจัดท าฐานข้อมูล
รายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา เป็นต้น  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
ดังนี้  

5.1  คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ น าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครู/ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนา
ในเร่ืองการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม          
ที่แสดงออกถึงความตระหนักใน ความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และการประยุกต์ใช้  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบั น 
อุดมศึกษาที่ติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น 
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  เพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือ        
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

5.3  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ             
ในสาขาต่างๆ เพิ่มข้ึน เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย 
และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการส าคัญ 
เช่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น  

6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา
เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ          
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
สูงขึ้น เป็นต้น  
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6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

และพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือ
ร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มข้ึน และสัดส่วนการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี เครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น  

6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลงัแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการ
ก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณ            
ผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น  

6.5  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครูเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน
การสอนเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการทดลองน าร่องระบบการจัดสรรเงินผ่าน
ด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น  

กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ  
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความ  ชัดเจน ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษา
แห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน 
การเผยแพรป่ระชาสัมพนัธแ์ก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักในความส าคัญของแผนการศึกษา
แห่งชาติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติและการน าแผนการศึกษาแห่งชาติ         
สู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของชาติ  
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แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม         

เข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน  องค์กร และ
ภาคีทุกภาคส่วน ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 5 ปีแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของหน่วยงาน โดยส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดท าและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว 3) การปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ และ 4) การสร้าง
ช่องทางให้ประชาสังคม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง           
ทั้งระดับนโยบายและ ระดับพื้นที่ 

กำรด ำเนินกำรกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ  
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 ได้เสนอรายละเอียดการด าเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ   

โดยได้ระบุบทบาทของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ อาทิหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และหน่วยงานอ่ืนนอก
กระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจดัการศึกษา เป็นต้น ส่วนระดับภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงาน ศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งระดับ  สถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน โดยได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในแต่ละ
ระดับอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามแผน เป็นไปอย่างสอดคล้อง รองรับในกรอบทิศทางเดียวกัน 
และการจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาที่ก าหนด  

กำรติดตำมประเมินผลแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละ
หน่วยงานประเมินการด าเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์การติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ  

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 1) การประเมินบริบทก่อนเร่ิม
โครงการ ประเมินระหว่างด าเนินงาน และประเมินหลังการด าเนินงานตามแผน เสร็จสิ้น 2) วางระบบการประเมิน
ระดับกระทรวง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 3) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน
ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ 
เพื่อให้การติดตามประเมินผล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นกลาง เป็นผู้ประเมิน 5) จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น และ          
6) น าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 



 - 50 -  
 

 
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล  
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง กับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสามัคคีปรองดอง 

กลยุทธ์  
1.1  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน        

ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
1.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
1.3  ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อ            

การเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
1.4  ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอน  
1.5  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ 

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ    
ตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  
 กลยุทธ์  
 2.1  วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ     
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
 2.2  ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 2.3  เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น 
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
 2.4  สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 2.5  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
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 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของกำรพัฒนำประเทศ  
 ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ           
เพิ่มจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน              
ตามมาตรฐานวิชาชพี และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้            
การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  
 กลยุทธ์  
 3.1  เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล  
 3.2  เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 3.3  ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 3.4  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
 3.5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย      
ความร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
 3.6  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต  
 ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา  
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก        
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพใน                
การ ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้  
 กลยุทธ์  
 4.1  ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
 4.2  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ  
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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 4.3  เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
อย่างกว้างขวาง  
 4.4  จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
 4.5  เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมี             
ความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  
 ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร  
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี              
เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน 
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็น 
ปัจจุบัน  
 กลยุทธ์  
 5.1  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย  และ   
ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 5.2  พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล 
ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และ   
มีมาตรฐานเดียวกัน  
 5.3  ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 5.4  จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม    
ในกำรจัดกำรศึกษำ  
 ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส  และ  
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้ง ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้  
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 กลยุทธ์  
 6.1  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน  
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด  
 6.2  พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
 6.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้ า 
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 6.4  เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน  
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
 6.5  เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน 
กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ  
 6.6  ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น  
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
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นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร  
 

เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุก
มิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เร่ืองการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย
จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และ  มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1.  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1.1  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ 
 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด 

การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ

จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัด การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 1.2  กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 

 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 

 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands - on Experience)  
เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ป ี

 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
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2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 

 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ
ใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ   

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  เพื่อลด    

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างการรับรู ้ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได้ 

6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ 
 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง

มาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่       
การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ  โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด  
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 – 2566) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35  
  

วิสัยทัศน์  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพ 

การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  

  พันธกิจ  
1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
3.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ     
4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

  

เป้ำประสงค์  
1.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัว 
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ 
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง    

3.  ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัด          
การเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้  
เทคโนโลยี     

4.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ    

5.  สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น 
โรงเรียนนวัตกรรม    

6.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
อย่างเป็นระบบ  
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  ค่ำนิยม    

“I – SMART”   
I  :  Integrated  =  เน้นบูรณาการ   
S  :  System   =     ท างานอย่างเป็นระบบ   
M  :  Moral   =     ค้นพบคุณธรรม   
A  :  Achievement  =    มุ่งน าผลส าเร็จ   
R  :  Responsibility  =    งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ  
T  :  Technology  =  รอบรู้เทคโนโลยี  

  

  กลยุทธ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน               
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน 
 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มำตรฐำนที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
       1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  
       1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 
       1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ค ำอธิบำยของแต่ละมำตรฐำน มีดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน   
     1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
     2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา   
     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
     6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน  
     1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     1)  เป็นเลิศทางวิชาการ 
     2)  สื่อสารสองภาษา 
     3)  ล้ าหน้าทางความคิด 
     4)  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
     5)  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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ค ำอธิบำย   

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) คือมีคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการ 

สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเป็นผู้น า
ทางวิชาการซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ 
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตรการมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  
     ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการคิด 

ค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
 2)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ                 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 3)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  

    ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง                  
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต   

4)  ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
     ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ

สังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม   
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
     ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม    

ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ   

6)  มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ                           
     ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

การท างานหรืองานอาชีพ  
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   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน  
      1)  มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด               
          ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีพฤติกรรม               

เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าสร้างสรรค์สังคม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึ ก 
ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
   2)  มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  

          ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
 3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  

          ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
 4)  มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม               

          ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
 
 1.3  คุณภำพของผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

      1)  เป็นเลิศทำงวิชำกำร 
          ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
           ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

      2)  สื่อสำรสองภำษำ 
          ผู้เรียนมีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษสูง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สอง                   

ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัลเก่ียวกับการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ รูปแบบต่าง ๆ มีผลงาน
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อดิจิตอลทาง
วิชาการที่จัดท าโดยโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก 

      3)  ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด 
  ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) ใช้การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) และใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ มีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ( Independent Study)     
ด้าน ICT, IoT, M2M  ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/ แข่งขัน/ได้รับรางวัล  จากงานที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียน และการอ่านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มข้ึนไป 
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      4)  ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

  ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) สามารถสร้างนวัตกรรม
และ/หรือผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล และ     
มีผลงานที่เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่ได้จากการออกแบบ การประดิษฐ์และสร้างสรรค์  

      5)  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
          ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีจิตส านึก ในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้อง สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี

ทักษะชีวิต ในฐานะเป็นพลโลก มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ด้านวิถีชีวิต  ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่าง ๆ และมีผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองที่เก่ียวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอ่ืนที่สนใจ  
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร   

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  
 2.7  การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2.8  การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนา 

 
ค ำอธิบำย  
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ รวมทั้งบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมกับเครือข่าย
ร่วมพัฒนา 
 2.1  มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
       สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  



 - 64 -  
 

 
 2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  
       สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผน       
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา  บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ                             
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
       สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด   
การเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  
 2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
       สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  
       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม                  
ทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู ้
       สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน  
การบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 2.7  กำรบริหำรและกำรจัดกำรโรงเรียนตำมกรอบโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
       สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา มีระบบการจัดการความรู้ (KM) 
และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในและ/หรือต่างประเทศน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้   
ในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว  สามารถแสวงหาระดม
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาความเปน็เลิศในการจัดการศึกษา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ   
 2.8  กำรด ำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยร่วมพัฒนำ 
       สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่น/ภาค/
ชาติ/นานาชาติ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากรร่วมกัน มีเครือข่ายสนับสนุน
จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ผู้เรียนและครู มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นในประเทศและต่างประเทศ 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 3.6  ครูมีความเป็นสากล 

 
ค ำอธิบำย  
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World - Class Standard)    
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากล 
 3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน              
กำรด ำเนินชีวิตได้   
       จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จริง มีรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ( Independent Study : IS)  น าเสนอผลงาน
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้   
       มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด  
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย   
 3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก   
       ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-Classroom System) 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน   
       มีระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้   
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 3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้   
        ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ                    
เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 3.6  ครูมีควำมเป็นสำกล 
             ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร มีการใช้หนังสือ ต าราเรียน หรือสื่อภาษาต่างประเทศ ประกอบการจัด    
การเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (The Quality Classroom) มีการวัด
และประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 
 
รำยละเอียดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 5 ระดับ คือ ระดับ
ก าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประเด็นพิจารณา และประเด็นย่อย มีดังนี้ 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 ประเด็นย่อย  1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทยตามระดบัชั้น 
       2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษไดต้ามระดับชัน้ 

 3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาไทยตามระดับชัน้ 
 4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาอังกฤษตามระดับชัน้ 
 5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามระดับชั้น 
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง    1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
                                              แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   
 ประเด็นย่อย  1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการเรียนรู้

และแก้ปัญหา 
      2)  ผู้เรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  

       3)  ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพื่อการเรียนรู้ 
  4)  ผู้เรียนสามารถชี้น าการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) 
  5)  ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้ทุกสถานการณ ์
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง    1.1.3 มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม  
 ประเด็นย่อย   1)  ผู้เรียนสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์   

สิ่งใหม่ ๆ (อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน หรือผลผลิต)  
  

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง    1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร       
 ประเด็นย่อย   1)  ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                  2)  ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม   
  3)  ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
 ประเด็นย่อย  1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     2)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ  

     3)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ   
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง    1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 
 ประเด็นย่อย   1)  ผู้เรียนมีเป้าหมาย และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ  

ที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึน้  
   2)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการท างานหรืองานอาชีพ และผู้ประกอบการ 
  

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก   1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  
 ประเด็นย่อย  1)  ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีจิตประชาธิปไตย  

มีค่านิยมและจิตส านึก โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
  3)  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผูน้ าสร้างสรรค์สังคม 
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก   1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง   1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทยและพลเมืองอาเซียน 
 ประเด็นย่อย   1)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น โดยสามารถเล่าความเปน็มาของท้องถิ่นของตนได้ 
         2) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาไทย ใช้ของไทย

และมีพฤติกรรมความเป็นไทย     
       3)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และประเพณีไทย ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน  
         4)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  5)  ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปญัญาไทย      
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก   1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ประเด็นย่อย   1)  ผู้เรียนมีการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยการรับฟังด้วยความตั้งใจ แสดง

มารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีวัฒนธรรม
ที่หลากหลายในสังคม 

  2)  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ มีน้ าใจ เก้ือกูล
ต่อผู้อื่นและติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางที่ดี 

                 3)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี โดยการสร้างความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติงาน
ด้านความหลากหลาย ของผู้คนให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก   1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 
 ประเด็นย่อย  1)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
      2)  ผู้เรียนรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ  
      3)  ผู้เรียนแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในแตล่ะชว่งวัย 
      4)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น และไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
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มำตรฐำนกำรพัฒนำผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก  1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.3.1 เป็นเลิศทางวิชาการ  
 ประเด็นย่อย  1)  ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ   

  2)  ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

  3)  ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

   4)  ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

  5)  ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

  6)  ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  

    7)  ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ   

   8)  ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

  9)  ผู้เรียนชั้น ม.6 (จ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก  1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.3.2 สื่อสารสองภาษา  
 ประเด็นย่อย   1)  ผู้เรียนมีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้    

การติดต่อ สื่อสาร การน าเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการเจรจา ความร่วมมือ ทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สอง  

   2)  ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ  
รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)    

  3)  ผู้เรียนมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์
เผยแพร่ ในเอกสารหรือสื่อดิจิตอลทางวิชาการ ที่จัดท าโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
(เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่
ผลงานของนักเรียน)   

  4)  ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทย
รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน)     

  5)  ผู้เรียนมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่
ในเอกสารหรือ สื่อดิจิตอลทางวิชาการ ที่จัดท าโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขตพื้นที่
การศึกษาหรือ หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของ
ผู้เรียน)          

  6)  ผู้เรียนชั้น ม.1 - 3 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR มีคะแนนผลการทดสอบได้มาตรฐานของ CEFR  

  7)  ผู้เรียนชั้น ม. 6 ที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC 
หรืออ่ืน ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม)        

  8)  ผู้เรียนชั้น ม.3 (จ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะ
การสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ    

  9)  ผู้เรียน ชั้น ม.6 (จ านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะ
การสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ  
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก  1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.3.3 ล้ าหน้าทางความคิด  
 ประเด็นย่อย  1)  ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) เพื่อการเรียนรู ้
  2)  ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 

Thinking) และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 
โดยน้อมน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้ และด ารงชีวิต 

   3)  ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, IOT, 
M2M (เกม/หุ่นยนต์/ โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอพพลิเคชั่น) ได้เข้าร่วมหรือ
แสดง/ประกวด/ แข่งขัน/ได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่
การศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)    

  4)  ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียน  และการอ่านภาษาไทยจาก
เครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นวัดความสามารถ ในการเขียน
ที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความมีวิจารณญาณ และการวัดความสามารถ   
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดย สพฐ. จัดให้มีเคร่ืองมือกลางและด าเนินการ
ทดสอบ)   

  5)  ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่     
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนว PISA โดย สพฐ. จัดให้มีเครื่องมือกลางและ
ด าเนินการทดสอบ)  

  6)  ผู้เรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่  
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ แก้ปัญหาตามแนว PISA 
และความสามารถในการท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือกลาง
และด าเนินการทดสอบ)   

  7)  ผู้เรียนที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนการสอบด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศ     
ที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน   

  8)  ผู้เรียนที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนนผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 2 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับ 
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน 
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก  1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.3.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์
 ประเด็นย่อย  1)  ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 

และสามารถสร้างนวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง  
             2)  ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้านภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและ  
พลศึกษา การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จากการแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียน
จัดขึ้น 

             3)  ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้านภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและ  
พลศึกษา การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วม หรือแสดง/ประกวด/
แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ (เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งขัน) 

            4)  ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ที่จัดท าขึ้น 
ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล (อย่างน้อย 2 แห่ง) 

  5)  ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ได้จากการออกแบบ  
การประดิษฐ์และสร้างสรรค์  

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก  1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.3.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก      
 ประเด็นย่อย  1)  ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก ในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งมีทักษะชีวิต เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก  

       2)  ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียน ที่ท าขึ้น
ด้วยความริเริ่มของ ตนเอง ที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการประเมิน 
ผลงานประจ าปี)  
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      3)  ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียน ที่ท าขึ้น
ด้วยความริเริ่มของ ตนเองที่ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มี
เวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน)  

     4)  ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ที่ เกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอ่ืนที่ผู้เรียนสนใจได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้
เข้าร่วมแสดง/ประกวด/ แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่
การศึกษาหรือ หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน    

 
มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 ประเด็นย่อย  1)  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน 
         2)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
         3)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
         4)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
         5)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
         6)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิสอดคล้องกับต้นสังกัด 
         7)  เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
 ประเด็นย่อย 1)  มีระบบการประกันภายในสถานศึกษาที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหาร

จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2)  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  3)  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ของสถานศึกษา 
  4)  มีการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  5)  มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  6)  มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
  7)  มีการสรุป ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  8)  มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
  9)  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
  10)  มีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ และน าข้อมูลมาใช้ิในการพัฒนาบุคลากร  
                11)  ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อ

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ   2.3  ด าเนนิงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                                  สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย 
 ประเด็นย่อย  1)  มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  

2)  มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างครอบคลุม 
3)  มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน 
4)  มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5)  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
6)  มีการก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
7)  มีการประเมินหลักสูตรประจ าปี 
8)  มีการน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 

 
มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  
 ประเด็นย่อย  1)  มีการส่งเสริมให้ครูท า ID Plan ส าหรับพัฒนาตนเอง 

2)  มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนา และเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการ 
4)  มีการติดตามการน าความรู้จากการอบรมของครูมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
5)  มีการส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะเพิ่มข้ึน 
6)  มีการส่งเสริมให้ครูร่วมชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนางานและ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
7)  มีการส่งเสริมให้ครูวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
8)  มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ 

           9)  ส่งเสริมให้ครูจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และน าผลการประเมินตนเอง                         
มาพัฒนาการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

       10) มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   
มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 ประเด็นย่อย  1)  ห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสม และมีปริมาณ

เพียงพอ  
2)  ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3)  สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค และมีการตรวจสอบ

ระบบอย่างสม่ าเสมอ ให้ทุกอย่างมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
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4)  มีการจัดป้ายนิเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน  
5)  สถานศึกษาจัดสถานที่ให้ผู้เรียนได้นั่งพักผ่อน และท างานเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
6)  สถานศึกษามีห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม/

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการค้นควา้อยา่งหลากหลาย 

 
มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
                                      การเรียนรู ้
 ประเด็นย่อย  1)  สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
                2)  สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้ครู 

และผู้เรียนเข้าถึงอย่างทั่วถึงทุกคน 
                 3)  สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสะดวกแก่การ

น ามาใช้                ในการบริหารจัดการ และการท างานของครู และบุคลากร 
  4)  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ที่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตาม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  5)  สถานศึกษามีการจัดสื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างเพียงพอ 

  
มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ  2.7 การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ประเด็นย่อย   1)  สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)    
สู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)    

  2)  สถานศึกษามีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งใน
และ/หรือต่างประเทศ    

  3)  สถานศึกษาน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของ
โรงเรียน    

  4)  สถานศึกษามีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว   
  5)  สถานศึกษาสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ    

ในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการ
และจ าเป็น   

  6)  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ   
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              7)  สถานศึกษาด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 7.1) งานแผนงานและงานประกัน
คุณภาพ 7.2) งานวิชาการ 7.3) งานกิจการนักเรียน 7.4) งานบุคคล 7.5) งานธุรการ 
7.6) งานการเงิน และพัสดุ 7.7) งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม       
7.8) งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 
มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ  2.8 การด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 ประเด็นย่อย  1)  สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นโรงเรียนเครือข่ายทั้งใน

ระดับท้องถิ่น/ภาค/ชาติ/นานาชาติ   
  2)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากรระหว่าง

เครือข่ายโรงเรียน  
  3)  สถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  4)  ผู้เรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นในประเทศและต่างประเทศ 
  
มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ประเด็นกำรพิจำรณำ  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้         

ในชีวิตได ้  
 ประเด็นย่อย  1)  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้

อย่างเหมาะสม 
                 2)  ครูจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการ

ของผู้เรียน   
                 3)  ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรวิชาที่สอน และออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

การเรียนรู ้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
                 4)  ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด 

การเรียนรู ้
                 5)  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง  
                 6)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
                 7)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
                 8)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น

สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  
                 9)  ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
               10)  ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้เรียนที่มีความจ าเป็น และต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
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มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 ประเด็นย่อย  1)  ครูมีการใช้สื่อ ในการจัดการเรียนรู้ 

       2)  ครูมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้  
       3)  ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้  

         4)  ครูมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  
       5)  ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และส่งเสริม

ผู้เรียนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  
มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก    
 ประเด็นย่อย  1)  ครูจัดห้องเรียนเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยจัดเตรียมชั้นเรียน

ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน  
       2)  ครูรู้จักนักเรียนด้วยความใส่ใจอย่างแท้จริง ใส่ใจสังเกตพฤติกรรมนักเรียนสม่ าเสมอ                        

สร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ และพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคร้ังที่จัด 
การเรียนรู ้ส่งเสริมให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

       3)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเชิงบวก สร้างบรรยากาศ 
ให้อบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร สร้างความเป็นกันเอง และเอาใจใส่ดูแลสวัสดิภาพผู้เรียน
อยู่เสมอ ใช้วินัยเชิงบวกในการบริหารจัดการชั้นเรียน  ให้ผู้เรียนรู้สึกมีอิสระ และ               
มีความสุขในการเรียนรู้  

      4)  ครูใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม     
ที่เหมาะสม 

      5)  ครูมีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
 

มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ประเด็นพิจำรณำ  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน   
 ประเด็นย่อย  1)  ครูมีการวางแผนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดภาคเรียน ครอบคลุม

ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ มีแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ที่ตรงและครอบคลุมตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

       2)  ครูมีแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกหน่วยการเรียนรู้  
       3)  ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง (Authentic Assessment) 
        4)  ครูใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ  
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       5)  ครูมีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          6)  ครูมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนน าไปพัฒนา            

การเรียนรู้ของตนเอง 
       7)  ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการวัดและประเมินผล  
  8)  ครูมีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 

(Coefficient of Variation – C.V.) 
  9)  ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 

 
มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุง 

     การจัดการเรียนรู้  
 ประเด็นย่อย  1)  ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ 

รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
  2)  ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่ 
              3)  ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และ

ออฟไลน์ (Offline) 
 

มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ประเด็นกำรพิจำรณำ  3.6 ครูมีความเป็นสากล 
 ประเด็นย่อย  1)  ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ  
       2)  ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
       3)  ครูมีการใช้หนงัสือ ต าราเรียน หรือสื่อภาษาตา่งประเทศ ประกอบการจัดการเรยีนการสอน   
                 4)  ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (The Quality Classroom) 
      5)  ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล     

การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  
  6)  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/

ชาติ/นานาชาติ           
      7)  ครูมีการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย

ภาษาอังกฤษ  
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แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
(World – Class Standard School) 

1 เป็นเลิศวิชำกำร 

2 สื่อสำร 2 ภำษำ 5 ร่วมกันรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

4 ผลิตงำนอย่ำง
สร้ำงสรรค ์ 3 ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด 

ผู้เรียนมีศักยภาพ 

เป็นพลโลก 

(World Citizen) 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
(World-Class Standard) 

กำรบริหำรจัดกำร 
ด้วยระบบคุณภำพ  
(Quality System  
Management) 
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ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

ผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 

เป็นเลิศวิชำกำร 

สื่อสำร 2 ภำษำ ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด 

ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

ผู้เรียนมีศักยภาพ 

เป็นพลโลก 

ผู้เรียน  

กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
(Thailand Quality Award : TQA) 

 
กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่ง สพฐ. 

(Office of The Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) 
 

ระดับคุณภำพโรงเรียน 
(School Quality Award : ScQA) 

 
หลักสูตรและกิจกรรม 

กำรเรียนกำรสอน 
ครู   
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
1 เป็นเลิศวิชำกำร 
 1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาตา่งประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
     ระดับ ประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2 สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ 
 2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัลเก่ียวกับดา้นการฟงั/พดู/อ่าน/เขียน 

     ภาษาอังกฤษและภาษาไทยรูปแบบตา่ง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ เป็นภาษาอังกฤษและ 
     ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลน์ทางวชิาการที่จัดท าโดยโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา 
     หรือหน่วยงานภายนอก 
2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน 
     CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR 
2.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่เรียนภาษาตา่งประเทศภาษาที่สอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามเกณฑ์ 
     มาตรฐานของภาษานั้น ๆ รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

3 ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด 
 3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ที่มีผลงานการศึกษาดว้ยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, loT, 

     M2M ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบดา้นการเขียนและการอ่านภาษาไทยจากเคร่ืองมือกลาง 
     ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
3.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบดา้นคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์จากเคร่ืองมือกลาง 
     ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
3.4 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลทีไ่ด้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนการสอบ 
     ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับ 
     ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน 
3.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนมาตรฐานสากลทีไ่ด้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนน 
     ผลการสอบวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไมต่่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศ 
     ที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน 
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

4 ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 4.1 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1 – 3 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน 

     ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ 
     และการงานอาชพีและเทคโนโลยี ที่ได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ วา่เป็นผลงานทีม่ีคุณภาพ 
     ในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจ าปีทีโ่รงเรียนจัดขึ้น 
4.2 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1 – 3 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน 
     ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ 
     และการงานอาชพีและเทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงาน 
     ภายนอกในระดับตา่ง ๆ  
4.3 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ที่มีผลงานจัดท าขึน้จากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง  
     (Independent Study) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล อย่างน้อย 2 แห่ง 
4.4 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพได้จากการออกแบบ 
     ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์      

5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 5.1 ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เก่ียวกับการท ากิจกรรม 

     บ าเพ็ญประโยชน์ดา้นสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชัน้ ม.1 – 3  
     ที่นักเรียนท าขึ้นด้วยความรเิร่ิมของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดีจากครู/ผู้ทรงคุณวฒุิจากการแสดง 
     ผลงานทีโ่รงเรียนจัดขึ้น 
5.2 ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เก่ียวกับการท ากิจกรรม 
     บ าเพ็ญประโยชน์ดา้นสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชัน้ ม.1 – 3  
     ที่ได้ท าขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล 
     จากหน่วยงานภายนอก 
5.3 ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เก่ียวกับกลุ่มประเทศ 
     อาเซียนหรือประเทศอ่ืนที่นกัเรียนสนใจ ของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้ร่วมแสดง/ 
     ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

1 เป็นเลิศวิชำกำร 
 1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาตา่งประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
     ระดับ ประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2 สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ 
 2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัลเก่ียวกับดา้นการฟงั/พดู/อ่าน/เขียน 

     ภาษาอังกฤษและภาษาไทยรูปแบบตา่ง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ เป็นภาษาอังกฤษและ 
     ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลน์ทางวชิาการที่จัดท าโดยโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา 
     หรือหน่วยงานภายนอก 
2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลทีม่ีโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถ 
     ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เชน่ EOEFL FB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC 
     หรืออ่ืน ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 50 
2.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนภาษาตา่งประเทศภาษาที่สอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามเกณฑ์ 
     มาตรฐานของภาษานั้น ๆ รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

3 ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด 
 3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่มีผลงานการศึกษาดว้ยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, loT, 

     M2M ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
4 ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 4.1 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4 – 6 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน 

     ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ 
     และการงานอาชพีและเทคโนโลยี ที่ได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ วา่เป็นผลงานทีม่ีคุณภาพ 
     ในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจ าปีทีโ่รงเรียนจัดขึ้น 
4.2 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4 – 6 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน 
     ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ 
     และการงานอาชพีและเทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงาน 
     ภายนอกในระดับตา่ง ๆ  
4.3 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่จัดท าขึน้จากผลงานการศึกษาดว้ยตนเอง (Independent  
     Study) ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล อย่างน้อย 2 แห่ง 
4.4 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพได้จากการออกแบบ 
     ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์      
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 5.1 ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เก่ียวกับการท ากิจกรรม 

     บ าเพ็ญประโยชน์ดา้นสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชัน้ ม.4 – 6 
     ที่นักเรียนท าขึ้นด้วยความรเิร่ิมของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดีจากครู/ผู้ทรงคุณวฒุิจากการแสดง 
     ผลงานทีโ่รงเรียนจัดขึ้น 
5.2 ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เก่ียวกับการท ากิจกรรม 
     บ าเพ็ญประโยชน์ดา้นสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชัน้ ม.4 – 6 
     ซึ่งได้ท าขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล 
     จากหน่วยงานภายนอก 
5.3 ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เก่ียวกับกลุ่มประเทศ 
     อาเซียนหรือประเทศอ่ืนที่นกัเรียนสนใจ ของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้ร่วมแสดง/ 
     ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

 
 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล (World – Class Standard) 
1. ด้านคุณภาพวิชาการ 
2. ด้านคุณภาพของครู 
3. ด้านการวิจัยและพฒันา 

 
1. ด้ำนคุณภำพวิชำกำร 

1. จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

2. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)  
4. พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง

ของนักเรียน 
5. จัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาการใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality – Classroom System) 
6. ใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน           

สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพวิชำกำร 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพ          

ตามความต้องการของผู้เรียน 
2. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย

ภาษาอังกฤษ 
3. ร้อยละของโรงเรียนที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study : IS)  
4. ร้อยละของโรงเรียนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วย

ตนเองของนักเรียน 
5. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาการใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality – 

Classroom System) 
6. ร้อยละของที่ใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบ

ข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ            
ทั้งในและต่างประเทศ 

 
2. ด้ำนคุณภำพของครู 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ และผ่าน 
การประเมินระดับชาติ 

2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3. ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและสื่อภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 
4. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเผยแพร่

ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (offline) 
5. ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/

นานาชาติ 
6. ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพของครู 
1. ร้อยละของครูที่ผ่านการประเมินความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ ระดับชาติ 
2. ร้อยละของครูที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3. ร้อยละของครูที่ใช้หนังสือ ต าราเรียนและสื่อภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 
4. ร้อยละของครูที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

การเผยแพรผ่ลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (offline) 
5. ร้อยละของครูที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ภาค/ชาติ/นานาชาติ 
6. ร้อยละของครูที่ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
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3. ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 

 โรงเรียนด าเนินการจัดท าวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน ทั้งด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการบริหารจัดการและ       
การจัดการเรียนการสอน 

 

ตัวชี้วัด ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
 ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนการสอน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 

กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ (Quality System Management) 
1. ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
2. ด้านระบบการบริหารจัดการ 
3. ด้านปัจจัยพืน้ฐาน 
4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 

 
1. ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
2. ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) 
3. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 
4. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ 
5. ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
6. ผู้บริหารมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/

นานาชาติ 
 

 ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 
1. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
2. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ            

แห่ง สพฐ. (OBECQA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
3. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
4. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
5. ร้อยละของผู้บริหารที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
6. ร้อยละของผู้บริหารที่มีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด

การศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ 
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2. ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร 

1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) 

2. โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. โรงเรียนน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว 
5. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา 

โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น 
6. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

 ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA และ TQA 
2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากนวัตกรรม 
3. ร้อยละของโรงเรียนที่น าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของ

โรงเรียน 
4. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว 
5. ร้อยละของโรงเรียนที่สามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด

การศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น 
6. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 

3. ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
1. โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนดทุกระดับ และมีอัตราครู 1 คน ต่อ

นักเรียนไม่เกิน 20 คน 
2. โรงเรียนมีจ านวนนักเรียน 30 – 40 คน ต่อห้องเรียน 
3. ภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ กคศ. ก าหนด 
4. โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ต าราเรียน สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ 
5. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน 
6. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมี เดีย (Electronics Multi – Media Classroom) 

ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยี 
7. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม/

บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

8. โรงเรียนด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) (เฉพาะมัธยมศึกษา) 
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 ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีขนาดชั้นเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนดทุกระดับ และมีอัตราครูต่อ

นักเรียนได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 30 – 40 คน ต่อห้องเรียน 
3. ร้อยละของโรงเรียนที่ภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ กคศ. ก าหนด 
4. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดให้มีหนังสือ ต าราเรียน สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

อย่างเพียงพอ 
5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ของ

โรงเรียน 
6. ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi – Media 

Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียน   
ตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง 

7. ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และ
การค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

8. ร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา            
พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (เฉพาะมัธยมศึกษา) 
 

4. ด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ 
1. โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับ

ท้องถิ่น/ภาค/ ชาติ/นานาชาติ 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียน

ร่วมพัฒนา 
3. โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

 ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น/ภาค/ ชาติ/นานาชาติ 
2. ร้อยละของครู/นักเรียนที่มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. ร้อยละของโรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

ตอนที่ 4 
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ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานความเปน็ไทย  

 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมี
พัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2.  ส่งเสริมแลพัฒนาการด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 

3.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ 
และประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน    
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดและรับชอบต่อ ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา   
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี 
11. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
12. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
13. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
14. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
15. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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16. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
17. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
18. สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
19. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
20. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
21. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 

การเรียนรู ้
 
กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร เป้ำหมำย 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
    สู่การเป็นพลโลก 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
5. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
10.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสงัคมที่ด ี

2. พัฒนาครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษาให้ม ี
    ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
    วิชาชีพระดับสากล 

11. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

12. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
13. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
14. ครูมีการตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน   
15. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้  
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กลยุทธ์ระดบัองค์กร เป้ำหมำย 

3. พัฒนากระบวนการจัดการ 
    อย่างมีประสทิธิภาพ 

16. สถานศึกษามีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
17. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
18. สถานศึกษามีการด าเนนิงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน          

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทกุกลุ่มเป้าหมาย 
19. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    สภาพแวดล้อม 

20. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด   
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

21. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
   การเขียน การสื่อสาร และ 
   การคิดค านวณ 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนไดเ้หมาะสม 
     ตามระดับชั้น  
1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในดา้นการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตามระดับชัน้   
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในดา้นการคิดค านวณเหมาะสม 
     ตามระดับชั้น 
1.4 ผู้เรียนได้เข้าร่วมให้แสดง หรือ ได้รับรางวัลเก่ียวกับดา้นการฟัง/พูด/ 
     อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยรปูแบบต่าง ๆ ในงานที่จัด 
     โดยหน่วยงานภายนอก 
1.5 ผู้เรียนมีผลงานการเขียนรายงาน เชงิวิชาการ/บทความเปน็ภาษาอังกฤษ 
     และภาษาไทย ตีพิมพ์ เผยแพรใ่นเอกสารหรือสื่อออนไลนว์ิชาการ 
     ที่จัดท าโดยโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก 
1.6 ผู้เรียนที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ 
     มาตรฐาน CEFR มีคะแนนผลการทดสอบได้ มาตรฐานของ CEFR 
1.7 ผู้เรียนชั้น ม.6 ที่เข้าสอบวดัความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
     จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT,  
     IELTS, TOEIC หรืออ่ืน ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน  
     TOELF IBT ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
1.8 ผู้เรียนชั้น ม.3 และม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาทีส่อง มีทักษะ 
     การสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานัน้ ๆ 
1.9 ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทย 
     จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
1.10 ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนการทดสอบดา้นคณิตศาสตร์ และ 
       วิทยาศาสตร์จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
1.11 ผู้เรียนที่เข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนเฉลี่ยการสอบ ดา้นการอ่าน 
       ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากวา่คะแนนเฉลี่ยของ 
       นักเรียน ระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน 
1.12 ผู้เรียนที่เข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ์
       และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 ไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 
       ระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน 
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เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
   วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
   อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
   และแก้ปัญหา 

2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.3 ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบ 
     การตัดสินใจ 
2.4 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีเหตุผล 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง 
   นวัตกรรม 

3.1 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ 
     ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ โครงงาน 
     ชิ้นงาน ผลผลิต 
3.2 ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (Independent Study) 
     ทุกด้านทัง้ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชพีและ  
     เทคโนโลยี ที่ได้รบัการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวฒุิ วา่เป็นผลงาน 
     ที่มีคุณภาพในระดบั ดี จากงานแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.3 ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (Independent Study) 
     ทุกด้านทัง้ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชพีและ 
     เทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล 
     จากหน่วยงานภายนอกในระดับตา่ง ๆ 
3.4 ผู้เรียนมีผลงานที่จัดท าขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง 
     (Independent Study) ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพรผ่่านสื่อดิจิตอล 
     อย่างน้อย 2 แห่ง 
3.5 ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพได้จาก 
     การออกแบบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
   การสื่อสาร 

4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
     เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
     การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
4.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญดา้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
4.3 ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง (Independent Study)  
     ด้าน ICT, IoT, M2M ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับ 
     รางวัลจากงานที่จัดโดยหนว่ยงานภายนอก   
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เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.2 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา 
     จากพื้นฐานเดิมในดา้นความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
     รวมทั้งมีความก้าวหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติหรือผลการทดสอบ 
     อ่ืน ๆ      
5.3 ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
     ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
     ภาษาตา่งประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ  
     50 ขึ้นไป 
5.4 ผู้เรียนชั้น ม.6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  
     ขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
     วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ  
     สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
   และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 

6.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศกึษาต่อ 
     ในระดับทีสู่งขึ้น 

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและคา่นยิม 
   ที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

7.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา 
7.2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มคีุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
     มีค่านิยมและจิตส านึก โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวฒันธรรมอันดี 
     ของสังคม 
7.3 ผู้เรียนมีความเป็นผูน้ าสรา้งสรรค์สังคม 

8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
   และความเปน็ไทย 

8.1 ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประเพณไีทย  
     และภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
8.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย ยึดมัน่ในสถาบันชาติ ศาสนา  
     พระมหากษัตริย์ 
8.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในท้องถิ่นและภูมปิัญญาไทย 
8.4 ผู้เรียนที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่เก่ียวกับการท ากิจกรรม 
     บ าเพ็ญประโยชน์ ดา้นสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
     และสังคม ทีท่ าขึ้นดว้ยความริเร่ิมของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดี 
     จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒจิากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น 
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 8.5 ผู้เรียนที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเก่ียวกับการท ากิจกรรม 

     บ าเพ็ญประโยชน์ ดา้นสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
     และสังคม ทีท่ าขึ้นดว้ยความริเร่ิมของตนเอง ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือก 
     ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะ 
   อยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ง 
   และหลากหลาย 

9.1 ผู้เรียนมีการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยการรับฟัง 
     ด้วยความตั้งใจ แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน  
     เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม 
9.2 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ  
     สังเคราะห์เก้ือกูล ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางทีด่ี 
9.3 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวฒันธรรม ประเพณี  
     โดยการสร้างความเข้าใจ  เห็นคุณค่า ปฏิบัตงิานด้านความหลากหลาย 
     ของผู้คน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
9.4 ผู้เรียนมีผลงานการศึกษา คน้คว้าด้วยตนเอง (Independent Study)  
     เก่ียวกับกลุ่มประเทศอาเซียน หรือประเทศอ่ืนที่นักเรียนสนใจและ 
     ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วม แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ 
     ได้รับรางวลัจากหน่วยงานภายนอก 

10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  
     และจิตสังคมที่ด ี

10.1 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายของตนเองให้แข็งแรง 
10.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสขุภาพจิตให้ดี 
10.3 ผู้เรียนแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ในแต่ละชว่งวัย 
10.4 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  
       ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

11. สถานศึกษามีเป้าหมาย 
     วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
     ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

11.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

12. สถานศึกษามีระบบบริหาร 
     จัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

12.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

13. สถานศึกษามีการด าเนนิงาน 
     พัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพ 
     ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
     สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

13.1 โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
       ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
       และเป็นแบบอย่างได ้
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 13.2 โรงเรียนด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏบิัติงานโรงเรียน 

       มัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งประกอบด้วย 
       เร่ืองต่าง ๆ ดังนี ้
       1. งานแผนงานและประกนัคุณภาพ   
       2. งานวิชาการ   
       3. งานกิจการนักเรียน   
       4. งานบุคคล  
       5. งานธุรการ  
       6. งานการเงินและพัสดุ  
       7. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
       8. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

14. สถานศึกษามีการพัฒนาครู 
     และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
     ทางวชิาชีพ 

14.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 

15. สถานศึกษามีการจัดสภาพ  
     แวดล้อมทางกายภาพและสงัคม 
     ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     อย่างมีคุณภาพ 

15.1 โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ต าราเรียน สื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  
       ระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ     
15.2 โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center)  
       ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ  
       เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และ 
       การค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

16. สถานศึกษามีการจัดระบบ 
     เทคโนโลยสีารสนเทศ 
     เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
     และการจัดการเรียนรู ้

16.1 โรงเรียนที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุม 
       พื้นที่ของโรงเรียน 
16.2 โรงเรียนมีห้องเรียนอีเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi- 
       Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์  
       เทคโนโลยทีี่ทันสมัย เนน้ความเป็นเลิศของ นักเรียนตามกลุ่มสาระ 
       อย่างพอเพียง   

17. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน 
     กระบวนการคิดและปฏิบตัจิริง  
     และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ 
     ในชีวิตได ้

17.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จริง  
17.2 ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
17.3 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงตามมาตรฐาน 
       การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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 17.4 ครูจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนดัและ 

       ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน   
17.5 ครูจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
       ด้วยภาษาอังกฤษ 
17.6 ครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 

18. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลย ี
     สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
     ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

18.1 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา 
       ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา 
       ความรู้ด้วยตนเอง 
18.2 ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและสื่อภาษาต่างประเทศ ในการจัดการเรียน 
       การสอนการให้ระดับคุณภาพ 
18.3 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ 
       ประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และ 
       ออฟไลน์ (offline) 

19. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
     เชิงบวก 

19.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ 
       เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
19.2 ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ  
       (Quality-Classroom System) 

20. ครูมีการตรวจสอบและประเมิน 
     ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
     น าผลมาพฒันาผู้เรียน 

20.1 ครูมีระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  
       (Authentic Assessment) การให้ระดับคุณภาพ 
20.2 ครูมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
       กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
20.3 ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พฒันาการเรียนรู้ 

21. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ 
     ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
     และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

21.1 ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู้  
21.2 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ 
       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
21.3 ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
       ในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 
21.4 ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่ 

 
 



 

ตอนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานความเปน็ไทย  

 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ         
ในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2.  ส่งเสริมแลพัฒนาการด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม        
ในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 

3.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท      
ของชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้ วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ 
เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และ
ประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดและรับชอบต่อ ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งผลให้            
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

     เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา   
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี 
11. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
12. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
13. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
14. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
15. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



16. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
17. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
18. สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
19. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
20. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
21. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร เป้าหมาย 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
    สู่การเป็นพลโลก 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
10.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสงัคมที่ด ี

2. พัฒนาครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษาให้ม ี
    ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
    วิชาชีพระดับสากล 

11. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

12. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
13. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
14. ครูมีการตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน   
15. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ระดบัองค์กร เป้าหมาย 
3. พัฒนากระบวนการจัดการ 
    อย่างมีประสทิธิภาพ 

16. สถานศึกษามีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
17. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
18. สถานศึกษามีการด าเนนิงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน          

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทกุกลุ่มเป้าหมาย 
19. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    สภาพแวดล้อม 

20. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด   
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

21. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
   การเขียน การสื่อสาร และ 
   การคิดค านวณ 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนไดเ้หมาะสม 
     ตามระดับชั้น  
1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในดา้นการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตามระดับชัน้   
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในดา้นการคิดค านวณเหมาะสม 
     ตามระดับชั้น 
1.4 ผู้เรียนได้เข้าร่วมให้แสดง หรือ ได้รับรางวัลเก่ียวกับดา้นการฟัง/พูด/ 
     อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยรปูแบบต่าง ๆ ในงานที่จัด 
     โดยหน่วยงานภายนอก 
1.5 ผู้เรียนมีผลงานการเขียนรายงาน เชงิวิชาการ/บทความเปน็ภาษาอังกฤษ 
     และภาษาไทย ตีพิมพ์ เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลนว์ิชาการ 
     ที่จัดท าโดยโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก 
1.6 ผู้เรียนที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ 
     มาตรฐาน CEFR มีคะแนนผลการทดสอบได้ มาตรฐานของ CEFR 
1.7 ผู้เรียนชั้น ม.6 ที่เข้าสอบวดัความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
     จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT,  
     IELTS, TOEIC หรืออ่ืน ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน  
     TOELF IBT ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
1.8 ผู้เรียนชั้น ม.3 และม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาทีส่อง มีทักษะ 
     การสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานัน้ ๆ 
1.9 ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทย 
     จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
1.10 ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนการทดสอบดา้นคณิตศาสตร์ และ 
       วิทยาศาสตร์จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
1.11 ผู้เรียนที่เข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนเฉลี่ยการสอบ ดา้นการอ่าน 
       ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากวา่คะแนนเฉลี่ยของ 
       นักเรียน ระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน 
1.12 ผู้เรียนที่เข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร ์
       และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 ไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 
       ระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน 

 

 

 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
   วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
   อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
   และแก้ปัญหา 

2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.3 ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบ 
     การตัดสินใจ 
2.4 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีเหตุผล 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง 
   นวัตกรรม 

3.1 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ 
     ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ โครงงาน 
     ชิ้นงาน ผลผลิต 
3.2 ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (Independent Study) 
     ทุกด้านทัง้ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชพีและ  
     เทคโนโลยี ที่ได้รบัการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวฒุิ วา่เป็นผลงาน 
     ที่มีคุณภาพในระดบั ดี จากงานแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.3 ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (Independent Study) 
     ทุกด้านทัง้ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชพีและ 
     เทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล 
     จากหน่วยงานภายนอกในระดับตา่ง ๆ 
3.4 ผู้เรียนมีผลงานที่จัดท าขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง 
     (Independent Study) ที่ได้รบัการตีพิมพ์และเผยแพรผ่่านสื่อดิจิตอล 
     อย่างน้อย 2 แห่ง 
3.5 ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพได้จาก 
     การออกแบบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
   การสื่อสาร 

4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
     เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
     การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
4.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญดา้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
4.3 ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง (Independent Study)  
     ด้าน ICT, IoT, M2M ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับ 
     รางวัลจากงานที่จัดโดยหนว่ยงานภายนอก   
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5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.2 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา 
     จากพื้นฐานเดิมในดา้นความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
     รวมทั้งมีความก้าวหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติหรือผลการทดสอบ 
     อ่ืน ๆ      
5.3 ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิ
     ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
     ภาษาตา่งประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ  
     50 ขึ้นไป 
5.4 ผู้เรียนชั้น ม.6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  
     ขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
     วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ  
     สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
   และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 

6.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศกึษาต่อ 
     ในระดับทีสู่งขึ้น 

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและคา่นยิม 
   ที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

7.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา 
7.2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มคีุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
     มีค่านิยมและจิตส านึก โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวฒันธรรมอันดี 
     ของสังคม 
7.3 ผู้เรียนมีความเป็นผูน้ าสรา้งสรรค์สังคม 

8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
   และความเปน็ไทย 

8.1 ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประเพณไีทย  
     และภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
8.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย ยึดมัน่ในสถาบันชาติ ศาสนา  
     พระมหากษัตริย์ 
8.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในท้องถิ่นและภูมปิัญญาไทย 
8.4 ผู้เรียนที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่เก่ียวกับการท ากิจกรรม 
     บ าเพ็ญประโยชน์ ดา้นสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
     และสังคม ทีท่ าขึ้นดว้ยความริเร่ิมของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดี 
     จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒจิากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น 
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 8.5 ผู้เรียนที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเก่ียวกับการท ากิจกรรม 
     บ าเพ็ญประโยชน์ ดา้นสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
     และสังคม ทีท่ าขึ้นดว้ยความริเร่ิมของตนเอง ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือก 
     ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะ 
   อยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ง 
   และหลากหลาย 

9.1 ผู้เรียนมีการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยการรับฟัง 
     ด้วยความตั้งใจ แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน  
     เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม 
9.2 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ  
     สังเคราะห์เก้ือกูล ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางทีด่ี 
9.3 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวฒันธรรม ประเพณี  
     โดยการสร้างความเข้าใจ  เห็นคุณค่า ปฏิบัตงิานด้านความหลากหลาย 
     ของผู้คน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
9.4 ผู้เรียนมีผลงานการศึกษา คน้คว้าด้วยตนเอง (Independent Study)  
     เก่ียวกับกลุ่มประเทศอาเซียน หรือประเทศอ่ืนที่นักเรียนสนใจและ 
     ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วม แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ 
     ได้รับรางวลัจากหน่วยงานภายนอก 

10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  
     และจิตสังคมที่ด ี

10.1 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายของตนเองให้แข็งแรง 
10.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสขุภาพจิตให้ดี 
10.3 ผู้เรียนแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ในแต่ละชว่งวัย 
10.4 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  
       ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

11. สถานศึกษามีเป้าหมาย 
     วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
     ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

11.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

12. สถานศึกษามีระบบบริหาร 
     จัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

12.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

13. สถานศึกษามีการด าเนนิงาน 
     พัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพ 
     ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
     สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

13.1 โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
       ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
       และเป็นแบบอย่างได ้
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 13.2 โรงเรียนด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏบิัติงานโรงเรียน 
       มัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งประกอบด้วย 
       เร่ืองต่าง ๆ ดังนี ้
       1. งานแผนงานและประกนัคุณภาพ   
       2. งานวิชาการ   
       3. งานกิจการนักเรียน   
       4. งานบุคคล  
       5. งานธุรการ  
       6. งานการเงินและพัสดุ  
       7. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
       8. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

14. สถานศึกษามีการพัฒนาครู 
     และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
     ทางวชิาชีพ 

14.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 

15. สถานศึกษามีการจัดสภาพ  
     แวดล้อมทางกายภาพและสงัคม 
     ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     อย่างมีคุณภาพ 

15.1 โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ต าราเรียน สื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  
       ระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ     
15.2 โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center)  
       ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ  
       เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และ 
       การค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

16. สถานศึกษามีการจัดระบบ 
     เทคโนโลยสีารสนเทศ 
     เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
     และการจัดการเรียนรู ้

16.1 โรงเรียนที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุม 
       พื้นที่ของโรงเรียน 
16.2 โรงเรียนมีห้องเรียนอีเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi- 
       Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์  
       เทคโนโลยทีี่ทันสมัย เนน้ความเป็นเลิศของ นักเรียนตามกลุ่มสาระ 
       อย่างพอเพียง   

17. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน 
     กระบวนการคิดและปฏิบตัจิริง  
     และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ 
     ในชีวิตได ้

17.1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จริง  
17.2 ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
17.3 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงตามมาตรฐาน 
       การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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 17.4 ครูจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนดัและ 
       ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน   
17.5 ครูจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
       ด้วยภาษาอังกฤษ 
17.6 ครูมีพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 

18. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลย ี
     สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
     ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

18.1 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา 
       ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา 
       ความรู้ด้วยตนเอง 
18.2 ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและสื่อภาษาต่างประเทศ ในการจัดการเรียน 
       การสอนการให้ระดับคุณภาพ 
18.3 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ 
       ประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และ 
       ออฟไลน์ (offline) 

19. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
     เชิงบวก 

19.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ 
       เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
19.2 ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ  
       (Quality-Classroom System) 

20. ครูมีการตรวจสอบและประเมิน 
     ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
     น าผลมาพฒันาผู้เรียน 

20.1 ครูมีระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  
       (Authentic Assessment) การให้ระดับคุณภาพ 
20.2 ครูมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
       กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
20.3 ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พฒันาการเรียนรู้ 

21. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ 
     ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
     และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

21.1 ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู้  
21.2 ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ 
       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
21.3 ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
       ในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 
21.4 ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่ 

 

 



ตอนที่ 5 
(ร่าง) แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลโลก 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการเปิดโลกกวา้งทางอาชีพ / โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้สู่วิชาชีพ 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   
ด้านต่าง ๆ เช่น 
- กีฬา 
- ดนตรี 

3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ                  
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- กิจกรรมพัฒนาทกัษะชวีิต ทันวกิฤตยุค 5G 
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

(ทุกกลุ่มสาระฯ) 
- กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน (ให้นักเรียนกลุ่มเก่ง 

        ชว่ยตวิกลุ่มอ่อน) 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

5. โครงการสอนเสริมทักษะวิชาการทางออนไลน์                             
(ตลาดวิชาการ เก่ง/กลาง/ออ่น) 

ข้อ 1, 2, 3, 4 ข้อ 1, 3, 4 มาตรฐานที่ 1 
1.1 (หลัก) 
1.1.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
1.1.3 (รอง) 
ข้อ 1) (ย่อย) 
1.1.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.1.5 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.1.6 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.3 (หลัก) 
1.3.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.2 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.3 (รอง) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
1.3.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 

 



 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

6. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
- กิจกรรม Clinic ตามใจวยัรุ่น สร้างแรงบันดาลใจ 
- กิจกรรมสร้างทัศนคติ / สู่โลกกว้างทางการศึกษา

และอาชีพ 
7. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 

และเจตคติ  ที่ดีต่องานอาชีพ 
8. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความกา้วหนา้                

ทางการเรียนตามหลักสูตร 
- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้                    

ม.1 – ม.6 (ภายนอก) 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ค่ายลูกเสือ / เนตรนารี / ผู้บ าเพญ็ประโยชน ์
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพือ่สังคม 
- การพัฒนาการปฏบิัติงานของนักศึกษาวชิาทหาร 

ข้อ 1, 2, 3, 4 ข้อ 1, 3, 4 มาตรฐานที่ 1 
1.1 (หลัก) 
1.1.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
1.1.3 (รอง) 
ข้อ 1) (ย่อย) 
1.1.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.1.5 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.1.6 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.3 (หลัก) 
1.3.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.2 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.3 (รอง) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
1.3.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลโลก 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
ความถนัด (แข่งขัน) 

2. โครงการพัฒนานักนวัตกรโรงประลองต้นแบบ   
ทางวิศวกรรมและการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียนและ                 
ความเป็นสากล 

4. โครงการส่งเสริมการอ่าน (งานห้องสมุด) 
5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
6. โครงการเพาะพันธุป์ัญญา 
7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ข้อ 1, 2 ข้อ 1, 3, 4, 5 มาตรฐานที ่1 
1.3 (หลัก) 
1.3.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.2 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.3 (รอง) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
1.3.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลโลก 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ด ี
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1.  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
     (กจิกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น า) 

- เลือกตั้งประธานนักเรียน/คณะส ี
- สภานักเรียน ฯลฯ 

2.  โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม  
     (ลูกจักรค าฯเป็นผู้น าสร้างสรรค์สังคม) 
3.  โครงการปลูกฝังคุณธรรม 

- กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย 
- กิจกรรมฝึกสมาธ ิ
- กิจกรรมเก็บกลอ่งนม 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง 

4.  โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ

อบายมขุ 
5.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

- เยี่ยมบ้าน 
- โฮมรูม ฯลฯ 

ข้อ 3, 4 ข้อ 1 มาตรฐานที ่1 
1.2 (หลัก) 
1.2.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.2.2 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
1.2.3 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 
 



 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลโลก 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ด ี
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะร่างกายและ     
จิตสังคมที่ดี 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมการแข่งขันเดิน – วิ่ง จักรค าฯ           

ไมโครมาราธอน 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนกัเรียนที่มี

ความสามารถดา้นกีฬา (แข่งขันภายนอก) 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 

ข้อ 3 ข้อ 1 มาตรฐานที ่1 
1.2 (หลัก) 
1.2.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลโลก 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 5  ส านึกถึงความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น การด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนให้ทันต่อ      
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก 
- กิจกรรมฝึกอาชีพตามความถนัด 

2. โครงการอบรมสร้างจิตส านึกที่ด ี
- กิจกรรมวยัรุ่นยุคใหม่ปันน้ าใจสู่สังคม 
- กิจกรรมรักสถาบัน รักชุมชน รักสิ่งแวดล้อม 

รักบ้านเกิด 
3. โครงการจิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
5. โครงการส่งเสริมการประหยัดและอดออม  

(บริหารทั่วไป) 
6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย                

(บริหารทั่วไป) 
- กิจกรรมภายในและสัมพันธ์ชุมชน เช่น 

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมแสดง
ความจงรักภกัดี กจิกรรมส่งเสริมประเพณี 
กิจกรรมวางพวงมาลาเจา้จักรค าขจรศักดิ์  

7. โครงการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อ 2, 3, 4 ข้อ 1 มาตรฐานที ่1 
1.2 (หลัก) 
1.2.2 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
1.2.3 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.3 (หลัก) 
1.3.5 (รอง) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 

 



 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 6  เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21 
- กิจกรรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
- กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ภาษาที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) 
- กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ

ครูตามสาขาวิชาด้านการจัดการเรียนการสอน 
(ID Plan) และพัฒนาทางวิชาชีพ 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระฯ                 
(การอบรม/สัมมนา) 

- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้กับบุคคลอื่น                
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- วิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- อบรมครูใช้สื่อ ICT (ส ารวจความต้องการของครู) 
- ศึกษาดูงาน 
- สอนวิชาหลกัด้วยภาษาอังกฤษ เช่น EPDP,    

Smart Science ห้องเรียนพิเศษ 

ข้อ 1, 2 ข้อ 2, 3, 5, 6 มาตรฐานที ่2 
2.4 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 10) (ย่อย) 
มาตรฐานที ่3 
3.1 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 10) (ย่อย) 
3.2 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
3.3 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
3.4 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
3.5 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
3.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 7  สร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลกรทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาครูจัดท าสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อออนไลน์ ฯลฯ 

2. โครงการส่งเสริมครูในการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก (Active learning) 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
- กิจกรรมนิเทศ โดยวิธกีารโค้ช (coaching)    

ทุกวิชา เพื่อส่งเสริมกระบวนการสอน 
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู 

- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมแสดงผลงาน 
- Partner Teacher (ครูผู้ร่วมพัฒนา) และ LS  

(พัฒนาการเรียนร่วมงาน) 

ข้อ 1, 2 ข้อ 2, 3, 5, 6 มาตรฐานที ่2 
2.3 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
2.5 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 6) (ย่อย) 
มาตรฐานที ่3 
3.1 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 10) (ย่อย) 
3.2 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
3.3 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
3.4 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
3.5 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
3.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 
 



 
 
 

กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ                 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนางานส านกังานบริหารวิชาการ 
- กิจกรรมทะเบียน – วัดผล 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ                 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- กิจกรรมพัฒนางานส านกังาน................ 
- ฯลฯ 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ               
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนางานส านกังานบริหาร

งบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนาส านกังานอ านวยการ 
- กิจกรรมพัฒนางานการเงินและบัญช ี
- กิจกรรมพัฒนางานพัสดแุละสินทรัพย ์
- กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
- กิจกรรมพัฒนางานยานพาหนะ 

ข้อ 6 ข้อ 2, 3, 5, 6 มาตรฐานที ่2 
2.1 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.2 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 11) (ย่อย) 
2.3 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
2.7 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.8 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 
 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 
 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ                  
กลุ่มงานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมพัฒนางานส านกังานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมพัฒนางานธุรการสารบรรณ 
- กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจของข้าราชการคร ู  

และบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเวรยามประจ าวัน 
- กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศงานบริหารบคุคล 
- จัดหาครูผู้สอนและบุคลากร เพื่อพัฒนา

โรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ               
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานส านกังาน............... 
- ฯลฯ 

6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร 

7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ    
ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- เครือข่ายผู้ปกครอง 
- สมาคมศิษย์เก่า 

ข้อ 6 ข้อ 2, 3, 5, 6 มาตรฐานที ่2 
2.1 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.2 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 11) (ย่อย) 
2.3 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
2.7 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.8 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 
 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 
 



 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 9   สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ 
- OKR 
- OBECQA 

2. โครงการสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ   
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

3. โครงการสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ   
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
- กิจกรรมระบบสารสนเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 
- โรงเรียนสุจริต 

4. โครงการสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ   
กลุ่มงานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และ

บุคลากร 
- กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเวรยามประจ าวัน 
- กิจกรรมวิจยัพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ข้อ 6 ข้อ 2, 3, 4, 5, 6 มาตรฐานที ่2 
2.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
2.7 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.8 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 
 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 



 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

5. โครงการสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ   
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- กิจกรรม  

6. โครงการสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ   
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

ข้อ 6 ข้อ 2, 3, 4, 5, 6 มาตรฐานที ่2 
2.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
2.7 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.8 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อม 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน 
- ท าเนียบแหล่งเรียนรู ้
- จัดหาอุปกรณ์ 
- สร้างแหล่งเรียนรู้ 

2. โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อ 4 ข้อ 4, 6 มาตรฐานที ่2 
2.5 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 6) (ย่อย) 
2.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อม 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 11  เพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา

การศึกษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลัก 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพ 

2. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานโสต 

ข้อ 4 ข้อ 4, 5, 6 มาตรฐานที ่2 
2.5 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 6) (ย่อย) 
2.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตอนที่ 6 
การแปลงแผนไปสู่การปฏบิัต ิ

 
 

การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2564 – 2566) ของโรงเรียน ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องอาศัย
ปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพก าลังในทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างองค์กร 
ดังนั้น จึงก าหนดกระบวนการที่ส าคัญในการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระทุกระดับในโรงเรียน ในการด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2564 – 2566) ของโรงเรียน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยน าไป
เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน 
รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าประสงค์หลัก 

2. ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างานทุกระดับในโรงเรียนต้องให้ความส าคัญในการใช้แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2564 – 2566) ของโรงเรียน เป็นกรอบในการบริหารงาน 

3. ด าเนินการชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2564 – 2566) 
ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ในแต่ละปีงบประมาณ ฝ่ายบริหารสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของทุกกลุ่มงาน 

5. การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2564 – 2566) ของโรงเรียน ได้ก าหนด
ทิศทางและกระบวนการที่ส าคัญดังนี้ 

- ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบ
ของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจ าแนกรายไตรมาส 

- พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการแปลงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2564 – 2566) ให้เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน โดยน าเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ 

- จัดระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ        
ที่ถูกต้อง และทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเหตุการณ์ 

- ด าเนินการเชื่อมโยงและเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของงานให้เป็นระบบ ที่สามารถใช้ประโยชน์         
ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่แม่นย า ส าหรับใช้ประโยชน์ในการประเมินผลในระดับต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT 
Analysis 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมาย 

 

วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็น 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ ปี) 

 

ด าเนินการตามแผน 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

ติดตาม ตรวจสอบ  
 

ประเมิน ปรับปรุงการด าเนินงาน  
 

ปรับให้
เหมาะสม 

ตรวจสอบ 

 การปฏิบัติ 

การวางแผน 
 

ขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 


